
1. melléklet Apc Községi Önkormányzat 
a szociális tüzelő támogatásról szóló 

9/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez 

*  A megfelelőt kérjük aláhúzni! 

 

KÉRELEM 
Szociális tüzelő támogatás megállapítására 

 
1. Kérelmező adatai: 

Neve: 

Születési neve: 

Anyja neve: 

Szül. hely, év, hó, nap: 

Állampolgársága: Magyar 

Lakóhely: 3032 Apc 

Tartózkodási hely: 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 

Telefonszám (nem kötelező megadni): 

 
Kérem, hogy részemre Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szociális tüzelő támogatásáról 
szóló 9/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk.r.) alapján szíveskedjenek 
természetbeni juttatásként barna kőszenet biztosítani. 

Egy lakóingatlanra összesen egy kérelem nyújtható be. 

A támogatást az alábbi jogcímen kérem megállapítani* 

 
1) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint aktív korúak 
ellátásában részesülök  

2)  gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülök    

3.) 70 év feletti egyedülálló (özvegy, elvált, hajadon, nőtlen) személy vagyok és a jövedelmem nem haladja       
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét (Önk.r. 2.§ (1) bekezdés c) 
pontjának megfelelően – 99.750.- Ft/fő/hó) 

4.) tartós betegségem, fogyatékosságom, rossz egészségi állapotom miatt nem tudok önmagamról 
megfelelően gondoskodni, és családomban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét (Önk.r. 2.§ (1) bekezdés d) pontjának 
megfelelően – 99.750.- Ft/fő/hó)    

5.) rendkívüli élethelyzetemre tekintettel a téli tüzelővásárlást saját erőből nem tudom megoldani, és a 
családomban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének három és félszeresét (Önk.r. 2.§ (1) bekezdés e) pontjának megfelelően – 99.750.- Ft/fő/hó) 
 
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a lakást vegyes tüzelővel fűtöm. 

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben kérelmemben valótlan nyilatkozatot teszek, vagy ha a 
támogatásként kapott tüzelő egy részét vagy egészét eladom, a támogatásként megállapított tüzelő 
mennyiség árát egy összegben köteles vagyok visszafizetni az Önkormányzatnak az erre kötelezést 
tartalmazó határozat jogerőre emelkedését követő három napon belül.  
 
A p c, 2019,                          hó        nap 
        
        ____________________________ 
               kérelmező aláírása 



Kötelező mellékletek: 
 
 Lakóingatlanonként, és egy háztartásban élő személyenként az alábbi dokumentumok másolatai: 
 

 Személyigazolvány 

 Lakcímkártya 

 Adókártya 

 TAJ-kártya 

 jövedelem igazolások (mindenféle jövedelemről): 
o GYED/GYES/CSED, családi pótlék határozat 
o nyugdíj 
o munkaviszonyból származó jövedelem 
o foglalkoztatást helyettesítő vagy egyéb támogatások határozata 
o egyéb. 

 
 


