A kérelem benyújtható postán vagy személyesen:
Zsombói Polgármesteri Hivatal
6792 Zsombó, Alkotmány u 3.
(ügyfélfogadás: hétfő és csütörtök: 8.00-15.30,
kedd: 8.00-18.00)

SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG IRÁNTI KÉRELEM
A benyújtási (postára adási) határidő: 2021. november 30.

Név: ____________________________Születéskori név: _____________________________
Születési hely, év, hó, nap: ______________________ Anyja neve:_____________________
TAJ szám:_________________________Adóazonosító jel:_____________________________
Bejelentett lakóhely (személyi okmány, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint):
____________________________________________________________________________
Bejelentett tartózkodási hely (személyi okmány, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint):
____________________________________________________________________________
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy életvitelszerűen bejelentett lakóhelyemen /
bejelentett tartózkodási helyemen élek.*
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti, életvitelszerűen használt lakcímen
tűzifával fűtök.
Telefonszám: ___________________
2021. évben az alábbi pénzbeli vagy természetbeni ellátásban részesülök: *

 Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatás)


Időskorúak járadéka



Települési támogatás:

o Települési lakásfenntartási támogatás
o Gyógyszertámogatás



o

Gyermekvédelmi települési támogatás

o

Rendkívüli települési támogatás

o

Temetési települési támogatás

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek

* megfelelő aláhúzandó
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A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel egy háztartásban élők (a kérelmező lakóhelye
szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek) adatai:
NÉV

TAJ

SZÜLETÉSI HELY,
IDŐ

ROKONI
KAPCSOLAT

A kérelem elbírálása során lényegesnek tartott információk:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tudomásul veszem, hogy egy háztartásból** egy személy nyújthat be kérelmet.
Tudomásul veszem, hogy a kérelmek elbírálása során előnyt élveznek a pályázati kiírásban szereplő
háztartások.
Hozzájárulok ahhoz, hogy kérelmem elbírálása során a Zsombói Polgármesteri Hivatal és Zsombó
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes adataimat megismerje, kezelje,
valamint a fűtésem módját a helyszínen ellenőrizze.
Alulírott vállalom, hogy amennyiben a kérelmem pozitív elbírálást nyer, a tűzifa átvétele céljából
a megadott időpontban a tényleges tartózkodási helyemként megjelölt lakcímemen tartózkodom.

Zsombó, 2021. __________________________
_____________________________
kérelmező aláírása

** háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége
A kérelemhez csatolandó kötelező mellékletek:
jövedelemnyilatkozat,
a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmek hitelt érdemlő igazolására alkalmas iratok vagy azok
másolata (például: munkáltatói igazolás, nyugdíjfolyósító igazolása, vállalkozói adóbevallás,
rendszeres szociális ellátást megállapító határozat, gyermek ellátásához kapcsolódó támogatásokról
határozat vagy folyósítási igazolás, járási hivatal foglalkoztatási osztályának igazolása álláskeresőként
nyilvántartásról, stb.)
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JÖVEDELEMNYILATKOZAT

A jövedelem típusai

Egyéb közeli
Kérelmező
Kérelmező
házastársának, hozzátartozók
jövedelme
jövedelme
élettársának
a)
jövedelme b)
c)
d)
e)

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Pénzbeli és természetbeni béren
kívüli juttatás 1/12-ed része
3. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem (adóbevallás
alapján évi 1/12 része)
4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó évi jövedelem
1/12 része
5. Nyugellátás, és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó támogatások
(GYED, GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
7. A munkaügyi szervek és járási hivatal
által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
8. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
9. Egyéb (különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
10. Összes bruttó jövedelem
11.SZJA vagy előleg összege
12. Társadalombiztosítási járulék
14. Fizetett tartásdíj
15. A család havi nettó jövedelme
összesen
Egy főre jutó nettó jövedelem: ______________________________ Ft/hó
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben szereplő adatok és a
becsatolt igazolások, nyilatkozatok tartalma a valóságnak megfelel.
Zsombó, 2021. __________________ hó _______ nap
__________________________________
kérelmező aláírása
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Tájékoztató
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. önkormányzati rendelete a
szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-testület
kérelemre, egyedi elbírálás alapján természetbeni juttatásként tüzelőanyag támogatást nyújt azon
szociális rászorultaknak, akiknek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő kérelmező esetén a 250 %át.
A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:
a) az aktív korúak ellátása keretében
aa) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra;
ab) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra;
b) az időskorúak járadékában részesülő személyek;
c) települési támogatásra, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására (e támogatásban részesülők közül különösen a települési lakásfenntartási
támogatásban részesülők) jogosultak;
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás mennyisége legfeljebb 5 m3 tűzifa
háztartásonként.
Jövedelemre vonatkozó adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett
bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített
vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt
az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a
fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával.
Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt
összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának
megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Nem minősül jövedelemnek: így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, az önkormányzati segély rendkívüli települési támogatás,
lakásfenntartási támogatás az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat
és külön ellátmányt , anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi
juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok
személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön
törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az
egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi
ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az
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energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a
közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét
meghaladó részét.
A háztartás tagjainak jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a
tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire
tekintettel azt folyósítják.
Jövedelem típusai:
1.) Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi,
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.) Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott
könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély
tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3.) Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi gyermekágyi segély,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék,
gyermektartásdíj.
4.) Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, az átmeneti bányász járadék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász
dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati
járadék.
5.) Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az
időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék,
álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
6.) Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások,
nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem,
ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásból származó jövedelem,
életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A havi jövedelem kiszámítása:
1. rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
2. nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell
együttesen figyelembe venni.
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MUNKÁLTATÓI JÖVEDELEMIGAZOLÁS

Munkáltató megnevezése: __________________________________________________
Munkavállaló neve: ________________________________________________________
Lakcíme:

___________________________________________________

Munkaviszony kezdete: ___________________________
Igazoljuk fent nevezett munkavállalónk utolsó havi keresetére, jövedelmére vonatkozó
adatokat.
Ebbõl levonások
Év
hónap

Számfejtett
munkabér
táppénz

Személyi
jövedelemadó

Nyugdíjjárulék

Egészségbiztosítási
járulék

Munkaerőpiaci
járulék

Tartásdíj

Számított havi nettó jövedelem (munkáltató tölti ki): ________________________,- Ft.
A kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett
pénzbeli és természetbeni béren kívüli juttatás (pl. étkezési hozzájárulás, üdülési csekk,
iskoláztatási támogatás, internet hozzájárulás, utazási költségtérítés stb.) 1/12-ed részének
nettó összege: _______________________________ Ft.
Jelen személy jövedelme közfoglalkoztatásból származik-e? igen*

nem*

Kelt: ____________________________________

________________________
munkáltató aláírása
* a megfelelő válasz aláhúzandó
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NYILATKOZAT
Nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről
Alulírott (név)

______(szül. év, hó,

nap:___________________)
nyilatkozom, hogy az alábbi – nem havi rendszerességgel szerzett – jövedelemmel
rendelkezem:
1. Rokoni támogatásból származó – a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban
kapott – jövedelmem egy havi átlaga:

,-Ft

2. Egyéb jogcímen szerzett – a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott –
,-Ft

jövedelmem egy havi átlaga:

3. Tartásdíjból származó jövedelmem az alábbiak szerint alakult:


gyermek neve:
a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott tartásdíj egy havi átlaga

,-Ft

gyermek apjának neve, szül. ideje:


gyermek neve:
a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott tartásdíj egy havi átlaga
gyermek apjának neve, szül. ideje:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási
eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy a
nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az ágazati törvény felhatalmazása alapján az
önkormányzat – a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Zsombó,
__________________________
aláírás
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,-Ft

