HIRDETMÉNY!
SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS 2020
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
tüzelőanyag (barnakőszén) a vásárlási támogatásról szóló 11/2020. (X.30.)
önkormányzati rendelete alapján vissza nem térítendő támogatást – barnakőszénbiztosít elsősorban azok számára aki:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
a) aktív korúak ellátására
b) időskorúak járadékára,
c) települési támogatásra – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni
formában
történő nyújtására- mely különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével függ össze- jogosult, továbbá
d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.
e) A fent felsoroltakon kívül előnyben részesíthető továbbá, aki 3 vagy annál több
gyermeket nevel, vagy
f) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas rászorult.
Kérelem benyújtásának határideje: 2020. december 1.
Kérelmet ügyfélfogadási időben a bejáratnál vesszük át a Hegyeshalmi Közös
Önkormányzati Hivatalban.

Ikt.sz : •

1. melléklet a 11/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez

A kérelem benyújtható: 2020. december 1-ig.

Kérelem
………………………………………………………………….. ( név) ( szül . hel y és i dő: ……
…………….. ........................ ………………………an.: ……………………………..
taj.: ……………………) Hegyeshalom,…….…………………….u. …..sz.
alatti lakos kérem, hogy részemre Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális tüzelőanyag (barnakőszén) a vásárlási támogatásról szóló /2019. (………..) önkormányzati
rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként barnakőszenet biztosítani.
A támogatást a rendelet szerint kérem mert:*

a) aktív korúak ellátására
b) időskorúak járadékára,
c) települési támogatásra – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni formában
történő nyújtására- mely különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével függ össze- jogosult, továbbá
d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.
e) A fent felsoroltakon kívül előnyben részesíthető továbbá aki 3 vagy annál több
gyermeket nevel, vagy
f) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas rászorult.
A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő (egy lakásban együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező), az egy főre jutó jövedelem számítása
szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó család) adatai:
Neve és születési neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

1. Házastársa, élettársa
2. Egyéb rokon
(akinek eltartásáról
gondoskodik)

3. Gyermekei

Egyéb:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

Hegyeshalom, 2020. ………………………

……… ……………………………………
kérelmező

