Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda
9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

a hatóság
tölti ki!

TF

levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157, telefonszámok: (06 95)523-106,523-129, 523-133
Ügyfélfogadás rendje a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda (9600 Sárvár, Várkerület u. 2.)
földszint 7. számú hivatali helyiségében: hétfő 8-12 óráig, kedd: 13-16 óráig,
szerda: 8-12 óráig és 13-16 óráig, csütörtök: ügyfélfogadás nincs, péntek: 8-12 óráig
Kérelem fűtéstámogatás megállapítására TÁVHŐ fűtési rendszerébe bekapcsolt fűtési móddal rendelkező lakás esetén
BENYÚJTHATÓ: TÁRGYÉV SZEPTEMBER 1-TŐL TÁRGYÉVET KÖVETKEZŐ ÉV MÁRCIUS 31-IG
A SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HATÓSÁGI IRODÁJÁBAN

Beérkezés ___________________________

Postára adás ___________________________
______________________________________
az átvevő aláírása

1. A kérelmező személyi adatai
Alulírott
Neve: ________________________________________ Születési neve: ________________________________________
Anyja neve: _____________________________ Születési helye és ideje (év, hó, nap) : ___________________________
Lakóhelye: _________________________ Tartózkodási helye: ___________________________________________
Életvitelszerűen  a lakóhelyemen élek.

 a tartózkodási helyemen élek.

Levelezési címe: _______________________________________________ Állampolgársága: _____________________
Társadalombiztosítási azonosító jele: _______________________ Telefonszáma: _____________________
kérem részemre a _________. november 1-jétől ________. március 31-éig tartó fűtési időszakban
_________. év ____________ hónaptól havi _____________ Ft összegű fűtéstámogatás megállapítását a
______ Sárvár, ____________________________közter. neve _________ közter. jellege ___ hsz./hrsz. ____ ép. ____
lph. ____ em. ____ajtó alatti lakásra vonatkozóan.
2. A kérelmező családjának tagjaira vonatkozó adatok (A nem kitöltött rovatokat szíveskedjen kihúzással jelölni!)
*A család tagjaiként kell feltüntetni az 1. pontban feltüntetett lakást használó, abban együtt lakó, ott bejelentett lakóvagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozókat (házastárs, élettárs, gyermekek).
Rokonsági fok*
Név
Születési hely, idő
Anyja neve
2.1. a kérelmező
2.2. a kérelmező házastársa/élettársa
18 évesnél fiatalabb gyermek(ek)
20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező gyermek(ek)
23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat
folytató gyermek(ek)
25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató gyermek(ek)
Fogyatékos vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek(ek) **

** Fogyatékos gyermekként kell figyelembe venni korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a
testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermeket, amennyiben ez az állapota a 25. életévének betöltését
megelőzően is fennállt.

3. Jövedelemnyilatkozat (A nem kitöltött rovatokat szíveskedjen kihúzással jelölni!)
A kérelmezőnek, a házastársának (élettársának) és a velük egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező gyermekeiknek a kérelem benyújtását megelőző hónapban megszerzett havi
rendszeres jövedelme, nem havi rendszerességgel megszerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga, forintban:
A
B
C
D
Az 2.1. pontban
Az 2.2. pontban
feltüntetett
Gyermekek neve
feltüntetett személy
A jövedelem típusa
személy
havi jövedelme (forint)
és havi jövedelme (forint)
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből
származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem
4. Nyilatkozatok
4. 1. Kérelmező
A kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján
4.1.1.  nem volt,
4.1.2.  a_________________________________________________________ kívül nem volt,
4.1.3. továbbá az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
4.1.4.  jövedelmet nem szereztem,
4.1.5.  havi átlagban ________________ Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
2010. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.
4.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa
Alulírott. _________________________________________________________ nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását
megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján
4.2.1.  nem volt,
4.2.2.  a _________________________________________________________kívül nem volt,
4.2.3. továbbá az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
4.2.4.  jövedelmet nem szereztem,
4.2.5.  havi átlagban _______________________ Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló 2010. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.
4.3. A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek:
Alulírott _________________________________________________________
4.3.1.  húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
4.3.2.  huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
4.3.3.  huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok,
4.3.4. Nem keresőtevékenységből származó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel
 rendelkezem, jogcíme: _______________________ és havi összege: _______________________ Ft
nem rendelkezem.
4.3.5.  húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
4.3.6.  huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.

4.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek:
Alulírott __________________________________________________
4.4.1.  húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
4.4.2.  huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
4.4.3.  huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok,
4.4.4. Nem keresőtevékenységből származó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel
 rendelkezem, jogcíme: : _______________________ és havi összege: _______________________Ft
 nem rendelkezem.
4.4.5.  húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
4.4.6.  huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.
4.5. A kérelmező kijelenti, hogy az 1. pontban megjelölt lakás a TÁVHŐ fűtési rendszerébe bekapcsolt:  igen  nem
4.6. A kérelmező által lakott, az 1. pontban megjelölt lakás lakáshasználatának a jogcíme:
 tulajdonos,  haszonélvező,  albérlő,  főbérlő,  egyéb: ________________________________________

4.7. A kérelmező lakáshasználata kezdetének időpontja: ________________________________________
4.8. A fűtéstámogatás folyósítását havi rendszerességgel a Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és
Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-hez mint távhő-szolgáltatóhoz utalással kérem, legkésőbb a tárgyhónap 24.
napjáig.
____________________, _______. _____________________________
________________________________
a kérelmező aláírása
______________________________ _____________________________________ _______________________________
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

______________________________ __________________________________
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

_______________________________
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

