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FŰTÉSI KÖLTSÉGEK EGYSZERI TÁMOGATÁSA
IRÁNTI KÉRELEM

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

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

Anyja neve: ……………………………………………………………….…………………….

TAJ száma: …………………………………… Telefonszám: …….…………………………..

Lakóhely: 4172 Biharnagybajom, ………………………………..…. út/utca …..………. szám

alatti  lakos  kérem,  hogy  részemre  Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  a  települési  támogatás  megállapításának,  kifizetésének,  folyósításának
szabályairól szóló 13/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek fűtési
költségek egyszeri támogatását megállapítani.

Nyilatkozom, hogy gázfűtésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem:     igen  /   nem

Nyilatkozom, hogy szociális célú tűzifa támogatásban:     részesültem   /   nem részesültem

Nyilatkozom, hogy az önkormányzattal szemben adótartozásom:      van   /   nincs

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

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az elbírálás során megállapításra kerül, hogy valótlan
adatokat tüntettem fel, a kérelmem elutasításra kerül.

Hozzájárulok  a  kérelemben  szereplő  adatok  szociális  igazgatási  eljárás  során  történő
felhasználásához.

Biharnagybajom, …………………………………………..

…………………………….
     aláírás

Csatolandó dokumentumok:
- a család jövedelmi helyzetét igazoló dokumentumok
- gázszámla minden lapja (csekk, számlarészletező)

A kérelem benyújtásának határideje: 2021. december 10. (A határidő jogvesztő!)



A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:

Név Születési hely, idő Anyja neve
Rokoni

fok

Társadalom-
biztosítási

Azonosító Jel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai
Kérelmez

ő
jövedelme

A kérelmezővel
közös

háztartásban élő
házastárs/élettárs

jövedelme

A kérelmező családjában
élő egyéb személyek

jövedelme
Összesen

1.Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb

jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz

2.Társas és egyéni
vállalkozásból származó

jövedelem

3.Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT, RSZS, ápolási díj)

4.Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű

jog átruházásából származó
jövedelem

5.Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb

nyugdíjszerű ellátások
6.A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó

támogatások (GYES, GYED.
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)

7.A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli

ellátás

8.Föld bérbeadásából származó
jövedelem

9.Egyéb (pl. ösztöndíj)

10.Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):…………………..…….Ft/hó.


