Ócsai Polgármesteri Hivatal
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda
Tel: 06-29/378-125 20-as mellék

e-mail: szociroda@ocsa.hu, szociroda2@ocsa.hu

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁS IRÁNTI KÉRELEM
Alulírott __________________________________________________________________ (kérelmező neve)
___________________________________________________________ (kérelmező születési neve)
_______________________________________________________________ (születési hely és idő)
______________________________________________________________________ (anyja neve)
__________________________________________________________________ (állandó lakcíme)
__________________________________________________ (tartózkodási helye, ideiglenes lakcíme)
_____________________________________________________________________ (telefonszám)
azzal a kéréssel fordulok az Ócsai Polgármesteri Hivatalhoz, hogy az alábbi adatok alapján, szociális célú tűzifa
juttatását megállapítani szíveskedjen.
I.

A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: _____________________________ fő, a következők szerint:
Születési helye,
ideje

Neve, és születési neve

Rokoni kapcsolat

Anyja neve

II. Jövedelem nyilatkozat
A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

1. Munkaviszonyból
és más foglalkoztatási
jogviszonyból
származó jövedelem
ebből:
közfoglalkoztatásból
származó jövedelem:
2. Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből
származó jövedelem:
3. Háztartási
munkavégzésből
származó jövedelem:
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A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

4. Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások:
5. Nyugellátás és
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások:
6. Önkormányzat,
járási hivatal és
munkaügyi szervek
által folyósított
ellátások:
7. Egyéb jövedelem:
8. Összes jövedelem
9. Fizetett tartásdíj:
10. A családban az egy
főre jutó jövedelem:

/Ft/hó

III. A szociális tűzifa igénybevételére való jogosultság megállapítása érdekében az alábbiakról
nyilatkozom:
A kérelemmel érintett lakásban a tüzelési mód fával történik-e: (a megfelelőt jelölje!)

◿ igen

◿ nem

Nyilatkozom, életvitelszerűen (megfelelőt jelölje!)

◿ bejelentett állandó lakóhelyemen

◿ bejelentett tartózkodási helyemen lakom.

A kérelem benyújtásának időpontjában nyilatkozom, hogy: (a megfelelőt jelölje!)

◿ aktív korúak ellátására jogosult vagyok, vagy az ellátás a közfoglalkoztatásba történő bevonás miatt szünetel;
◿ időskorúak járadékára jogosult vagyok;
◿ tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra vagyok
jogosult,

◿

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő családban élő vagyok;

◿

háztartásomban élő gyermek, fiatal felnőtt után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök;
továbbá

◿ kiskorú gyermeket nevelek,
◿ egyedül élő időskorú vagyok.
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló módosított 2016. évi CL. törvény 64. § (2) bekezdése alapján az
ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy valótlan
adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint,
legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon
kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.
A fentiekben foglalt jogkövetkezményeket tudomásul vettem.
Ócsa,………………….

_____________________________
Kérelmező aláírása

_____________________________
háztartás nagykorú tagjának aláírása

_____________________________
háztartás nagykorú tagjának aláírása

_____________________________
háztartás nagykorú tagjának aláírása

_____________________________
háztartás nagykorú tagjának aláírása

NYILATKOZAT
Alulírott __________________________________________________________________ (kérelmező neve)
_________________________________________________________________ (lakcím) nyilatkozom, hogy
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. §. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
szociális célú tűzifajuttatás iránti kérelmemre hozott kedvező döntés esetén
fellebbezési jogomról lemondok.

Ócsa,………………….

____________________
Kérelmező aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ
a szociális célú tűzifajuttatás igényléséhez
A szociális célú tűzifajuttatás iránti kérelmet a mellékelt formanyomtatványon minden év november 30.
napjáig lehet benyújtani. Ha határidő utolsó napja, olyan nap, amelyen a hivatalban a munka szünetel, akkor a
határidő a legközelebbi munkanapon jár le. A határidő elmulasztása jogvesztő!
Szociális célú tűzifa juttatásra az a kérelmező jogosult,
a) aki legalább hat hónapja életvitelszerűen Ócsa város közigazgatási területén él és állandó bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik;
b) akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 200 %-át;
c) a kérelem elbírálása során előnyt élvez, aki:
• az Szt. szerint aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy – tekintet nélkül annak
természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásban részesül,
• a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
• kiskorú gyermeket nevel,
• egyedül élő időskorú.
d) Szociális célú tűzifajuttatásban csak az részesülhet, aki a lakásának a fűtését fatüzelésre alkalmas
tüzelőberendezéssel biztosítja.
e) Szociális célú tűzifajuttatás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet,
az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
• A jogosultságot megalapozó ellátás megállapításáról szóló határozat másolata;
• A közös háztartásban élők ócsai lakóhelyének igazolására a lakcímkártyák másolatai;
• Kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmének igazolására szolgáló jövedelemigazolások,
nyugdíjfolyósító igazolása az ellátásról, jövedelem hiányában NAV adóigazolás,
• Munkaügyi Központ regisztrációs igazolása.
Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a szociális tűzifa iránti kérelem a csatolandó mellékletek hiányában
érdemben nem bírálható el!
Tájékoztatjuk a kérelmezőket, hogy tűzifa juttatás
• egy háztartásban csak egy személynek,
• legfeljebb 3 q mennyiségben,
• egy fűtési idényben csak egy alkalommal,
• kizárólag természetbeni ellátás formájában
állapítható meg.
A támogatás jogosultjának a tűzifa támogatás megítélésének napján a településen kell tartózkodnia, és bejelentett
lakóhelyének, tartózkodási helyének is a településen kell lennie.
Nem részesülhet támogatásban, aki a lakóingatlan fűtését nem fa tüzeléssel oldja meg!
A kérelmek a beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra. A szociális célú tűzifa készlet kimerülése esetében a
kérelmeket el kell utasítani.
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