Ké rel e m
............................................................. ( név) ( s zül . hel y és i dő: ...................................
M i h á l y f a , … … … … … … … . . u … s z . alatti lakos kérem, hogy részemre Mihályfa Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 9/2016.(X.31.)
önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként …... m3 tűzifát
biztosítani. A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*
a) aktív korúak ellátásában, vagy
b) időskorúak járadékában, vagy
c) természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott települési támogatásra, különösen
lakhatási célú települési támogatásra jogosult, vagy
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
e) nem nevel hátrányos helyzetű gyermeket, de rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, vagy
f) 3 vagy annál több gyermeket nevel, és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a nettó 80.000 Ft-ot, vagy
g) két fő kiskorú, vagy nappali tagozaton tanuló nagykorú gyermeket egyedül nevelő
szülő, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot, vagy
h) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, ahol a jövedelem nem haladja meg a 130.000
Ft-ot, vagy
i) rokkantsági ellátásra, vagy rehabilitációs ellátásra, vagy fogyatékossági támogatásra
jogosult és az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 100.000,-Ft-ot. Kiskorú, vagy
cselekvőképtelen személy esetén a kérelmet törvényes képviselője nyújthatja be
j) kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn
a) aktívkorúak ellátásában részesülök, a megállapító határozat száma: ....................................................
b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a határozat száma………………………………….
c) lakhatási települési támogatásra vagyok jogosult a megállapító határozat száma...................
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket/gyermekeket nevelek, gyermekek adatai:
1. Név:………………………………………………..szül. idő:………………………………….
2. Név:……………………………………………….szül. idő:…………………………………...
3. Név:……………………………………………….szül. idő:……………....…………………...
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat száma:………………………...
f) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai:
1. Név. .......................................................................Szül. idő.............................................
2. Név. .......................................................................Szül. idő…………………………….
3. Név ………………………..……………………..Szül. idő…………………..………...
4. Név ………………………………………………Szül. idő……………………………..

Kijelentem, hogy háztartásom tűzifával is fűthető.
Kijelentem, hogy e rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontjában kizáró ok nem áll fenn.
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család, aki erdőgazdálkodó,
erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)
Mihályfa, 201….……………..
……………………
kérelmező

