
                                              melléklet a ………… önkormányzati rendelethez 

 

 

PÁLYÁZATI IGÉNYLŐLAP 

                                Szociális célú barnaszén támogatás megállapítására 

 

I. Személyi adatok 

 

1. A pályázó személyre vonatkozó adatok: 

 

Neve:.................................................................................................................................. 

Születési neve:.................................................................................................................... 

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

Születési helye,ideje:........................................................................................................... 

 

Lakóhely:     irányítószám            …........................................... település 

 

.................................................utca/út/tér  ….....házszám 

 

Tartózkodási hely:      irányítószám    …….......................................... település 

 

................................................utca/út/tér .......... házszám   

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele ( TAJ száma):            

 

Telefonszám (nem kötelező megadni, a gyorsabb ügyintézést segíti) ........................................... 

E-mail cím (nem kötelező megadni) ................................................................. 

2.A pályázóval közös háztartásban élők száma: ..............fő 

3.A pályázó háztartásában élők személyi adatai: 

 

Név Születési név Születési helye, ideje Anyja neve TAJ száma 

     

     

     

     

     

     

     

 



4.Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban 

feltüntetett tagjai között van olyan személy aki, 

 

a) aktív korúak ellátására,(.........fő) 

 

b) időskorúak járadékára,(..........fő) 

 

c) rendszeres települési támogatásra ( …….. fő) 

 

                           jogosult, vagy 

 

                      d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek(.......fő) 

 

II. Jövedelmi adatok 

A pályázó, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

    

A jövedelem típusa  Pályázó A pályázóval közös háztartásban élő 

további személyek 

 1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból származó  

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

            

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

            

 3. Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

            

 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

            

 5. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem             

 7. Összes jövedelem             

 

III. Lakásviszonyok 

 

A támogatással érintett lakás nagysága:.................m2 

 

A lakásban tartózkodás jogcíme:............................... 

 

 

IV. Nyilatkozatok 

 

1. Nyilatkozom arról, hogy a barnaszenet saját háztartásomban fűtés céljára használom fel. 

 



2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 

-életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy 

 

-a tartózkodási helyemen élek       (  a megfelelő rész aláhúzandó), 

 

-a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy a pályázatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§- ának (7)bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv környezettanulmány készítése során - a NAV 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a pályázatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 

történő felhasználásához. 

 

Dátum:............................................... 

 

……………………………………………… 

pályázó aláírása 

 

.............................................. 

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

............................................... 

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

................................................ 

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

................................................ 

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

................................................. 

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

.................................................. 

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 

FIGYELEM! 

 

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI SZÜKSÉGES A KÖZÖS HÁZTATRÁSBAN 

ÉLŐKNEK,A PÁLYÁZAT BEADÁSÁT MEGELŐZŐ HAVI 

JÖVEDELEMIGAZOLÁSÁT. 

 

1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező személyek közössége; 

2. amennyiben a háztartásban élők közül valaki tartósan ismeretlen helyen vagy  

külföldön tartózkodik, ennek tényét két tanú nyilatkozatával igazolhatja a pályázó 
 


