
 

 
1.  melléklet az 14/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelethez 

 
Kérelem- nyomtatvány 

egyszeri természetbeni juttatáshoz (szociális szén) 
 

A támogatás igénylését a rendeletben biztosítottak alapján az alábbiakban megjelöltek szerint nyújtom be: 

Név: …………………………………………………………………………………………….. 

Születési név: …………………………………………………………………………………... 

Születési hely, idő: …………………………………………………………………………….. 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………… 

TAJ szám: ……………………………………………………………………………………… 

Közeli hozzátartozó adatai: 

Név (születési név is) Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fokozat 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

 

   

    

 
Tudomással bírok arról, hogy téli fűtésproblémák enyhítését célzó szén támogatásra jogosult az a 
szociálisan rászorult személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 79800 Ft/hó, 
egyedülálló ill. gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az 99750 Ft/hó összeget nem haladja meg. 
 
Az elbíráláskor előnyben kell részesíteni azt a szociálisan rászoruló személyt, aki 
a)  a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 
aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak ellátására,  
ac) települési támogatásra (különösen lakhatáshoz kapcsolódó) jogosult, 
b) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.  

 

(Kérem, hogy szíveskedjen bekarikázni, amely Önre vonatkozik.)  

    

Az igényelt szén lakásra történő kiszállítását kérem:       IGEN – NEM             (aláhúzandó!) 
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Jövedelemi adatok 

A jövedelem típusa                                                Kérelmező        Házastársa (élettársa)      Gyermekei 

1. Munkaviszonyból és más  

foglalkoztatási jogviszonyból származó  

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

2. Társas és egyéni vállalkozásból,  

őstermelői, illetve szellemi  

és más önálló tevékenységből származó 

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 

4. Nyugellátás és egyéb  

nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek  

által folyósított ellátások 

6. Egyéb jövedelem 

7. Összes jövedelem 

 

A jövedelmet hivatalos igazolással kell igazolni. A munkaviszonyban állók munkáltatói igazolással, a 

nyugdíjasok nyugdíjszelvénnyel, a családi pótlékot a MÁK által folyósított igazoló okirattal stb. 

 

A társas és egyéni vállalkozásból vagy más önálló tevékenységből származó jövedelem igazolása 12 

hónapra visszamenőleg lehetséges. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdés alapján a szociális hatáskört 

gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy  

lakásomat SZÉNTÜZELÉSŰ KÁLYHÁVAL /KAZÁNNAL FŰTÖM. (aláhúzandó!) 

Kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok: IGEN - NEM. (aláhúzandó!) 

 
Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXVI. törvény értelmében e nyilatkozat hozzájárulásnak minősül ahhoz, hogy a kérelmet 

elbíráló hatóság adataimat kezelje, illetve továbbítsa. 

 

A kérelemben megjelölt ügyben indult eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (9) bekezdés szerinti értesítéssel nem kívánok 

élni. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

 

Buj, 2021. január hó ……… nap 

                                                ………………………… 

                                                     kérelmező aláírása  

  


