Aparhant Község Önkormányzata
7186 Aparhant, Kossuth utca 34.
Érkezett:

KÉRELEM
tűzifa igényléséhez
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ
aláhúzni!

Kérelmező neve: _____________________________________________________
Leánykori neve: _____________________________________________________
Születési helye:_____________ideje:_______év_______________hó_______nap
Anyja neve: _________________________________________________________
TAJ-szám: _________________________________________________________
Állandó lakcíme: ____________________________________________________
Tartózkodási helye: __________________________________________________
Telefonszáma: _______________________________________________________
Családi állapota: Házas:

Élettárs:
Nőtlen:

Elvált:

Különélő:

Özvegy:
Állampolgársága: ____________________________________________________
Kérelmező havi nettó átlagjövedelme: ___________________________________
Jövedelem megnevezése: _____________________________________________
A lakás adatai, melyben a kérelmező életvitelszerűen lakik:
………..m2 alapterületű,

családi ház esetén …………….. m2 hasznos alapterületű

szobaszáma: …………..
A lakás fűtés módja: távfűtés, egyedi központi fűtés, gáz, szén, olaj, villany, fa
(a megfelelő aláhúzandó!)

Lakáshasználat jogcíme
tulajdonos, vagy rokona önkormányzati lakásbérlő, vagy rokona albérlő
(a megfelelő aláhúzandó!)

A lakás tulajdonosa:__________________________________________________
Tart-e albérlőt?

Igen

Nem

A kérelmező háztartásában együtt élő személyek adatai:
Név (leánykori név):

Születési hely,
Idő: év, hó, nap

Havi nettó
átlagjövedelem

Rokonsági
fok a
kérelmezővel

összege
megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(Jövedelem: munkabér, táppénz, alkalmi munkából szerzett jövedelem, öregségi, rokkantsági nyugdíj,
özvegyi nyugdíj, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, rendszeres,
átmeneti szociális járadék, rendszeres szociális segély, ápolási díj, munkaügyi szervek által folyósított
ellátások, vállalkozói, őstermelői tevékenységből származó jövedelem, lakáshasznosításból származó
jövedelem, ösztöndíj stb.)

Nyilatkozat:
Egyedülálló szülő vagyok

Igen

Nem

Magasabb összegű családi pótlékban részesülő nagykorú személy neve: _________
Fogyatékossági támogatásban részesülő nagykorú személy neve: ______________
Magasabb összegű családi pótlékban részesülő kiskorú személy neve: ___________
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a kérelemben szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a jövedelmekről közölt adatokat az önkormányzat a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján a fővárosi, megyei NAV
útján ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. alapján nyilvántartásba kerülnek.

Aparhant, 20.…..év…………..………….hó…….nap
__________________
kérelmező aláírása

Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: _____________________________________________________________
Születési neve: _____________________________________________________
Anyja neve: ________________________________________________________
Születési hely, év, hó, nap: ____________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________
Tartózkodási hely: ___________________________________________________
TAJ száma: ________________________________________________________
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási
támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
....................... város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* ................................. Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen
nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................
év Becsült forgalmi érték:* ................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó
használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő,
garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község
........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m 2, tulajdoni

hányad: ............, a szerzés ideje: ............. év Becsült forgalmi érték:* .................. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ..........................
címe:

........................................

város/község

..............................

út/utca

.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................, a szerzés
ideje: ............. év Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám, a
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..................................................... Becsült
forgalmi érték:** .......................... Ft
b)

tehergépjármű,

autóbusz,

motorkerékpár,

vízi-

vagy

egyéb

jármű:

.............................. típus .................. rendszám, a szerzés ideje, valamint a gyártás
éve: ..................... Becsült forgalmi érték:** ................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a
nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Aparhant, .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor
a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén
van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell
tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

