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T6i6koztat6 szocirilis c6hi tiizifa ie6nvl6s6r6l

Tisztelt Ugyfeliink!

Bodrogkisfalud kdzs6g Onkorm6nyzata 2018. 6vben is r6szt vesz a szociiilis c6hi
tizifa programban.

A teleptil6si onkorminyzatok szociSlis cel0- tizeloanyag v6s6rl6s6hoz kapcsolodo
kieg6szit6 t6mogat6s terhdre a helyi rendeletben foglaltak figyelembe v6tel6vel,
szoci6lis celttizifa annak az egyedil 616 szem6lynek, vagy csal6dnak adhat6, aki

(1) a.) telepiil6si trimogatSson beliil lakhat:isi timogatrisban,
b.) aktivkorriak ellftisf ban,
c.) id6skorriak j 6rad6kiban,
d.) a gyermekek v6delm6r6l 6s gyimiigyi igazgat:isr6l sz6l6 1997. 6vi

XXXI. tii rv6nyben szabri ly ozott rendszeres gye rm ekv6d el m i
kedvezm6nyben r6szesiil.

e.) a szocirilis ellitrlsokr6l sz6l6 1993.6vi III. tiirv6ny 50. g. (1)
bekezd6s6nek a), b), e)-h) pontjai, valamint a (2) bekezd6se alapj:in
kiizgy6gyellftisban r6szesiil

f.) 6poLisi dijban r6szesiil.

(2) A szabad keret terhdre azok, akik nem rendelkezn ek az (1) bekezd6s
szerinti jogosults6ggal, azonban krizis helyzettik miatt nem biztositott
a t6li tiizelo ell6t6suk.

Ingatlanonk6nt egy hflztartils r6szesiilhet trlmogat6sban 6s a fentiekben
meghat6rozott t6rnogat6s jogosultj6nak a tizifa tiimogatds megit6lds6nek napj6n
6letvitelszertien a telepiildsen kell laknia, valamint lak6ingatlana frit6sdt fatiizel6ssel
kell megoldania.

A tilmogaths ig6nyl6s6hez ^z sziiks6ges amennyiben a fenti felt6telek
valamelyik6nek megfelel -o hogy a mell6kelt ig6nyl6lapot kitiiltve, alilirva az
ell6t6st igazol6 dokumentummal visszajuttass6k ^ Kiiziis Onkorminyzati
Hivatalba (Bodrogkisfalud, Kossuth rit 65.).

A timoeatdsi ie6ny leek6s6bb 2018. december 15. napi6ie nyfithat6 be.

A hatirid6n tril benyrijtott k6relmeket nem 6ll m6dunkban teljesiteni!

Kozremrikddeset me sk6szdnve.
Tisztelettel:

Bodrogkisfalud,20l8. november 27. .'..1"
/;). f,
i ftd\,.\:.oL'AdirmLilszlo

polgSrmester



Ie6nvl6lap

a telepiil6si onkormdnyzatok szoci6lis c6lir ttizeloanyagv6s6rl6shoz kapcsol6d6
ki e g 6 s zit6 tdmo gatds terh6re b iao s itan do tizifa i g6nyl 6 s 6hez.

1./ Is6nvl6re vonatkoz6 adatok:

N6v:

Sztilet6si n6v: .

Sziilet6si hely id6:

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

Lakcime:......

2./ Ie6nyl6vel kiiziis hfztartfsban 616 szem6lvek sz6ma: .....f6

Az ig6nyl6vel kiiziis hhztartilsban 6l6k

N6v: Szlil, hely id6 Anyja neve: kiizeli
hozzfltartoz6i
min6sdge



3./ Jogosultsisot megalapoz6 szoci6lis rSszorults6e fenn6ll6s6r6l nvilatkozat:

Alulirott ig6nyl6 btintetdjogi felel6ss6gem teljes tudat6ban kinyilatkortatom, hogy 6n
vagy a velem egy hintart6sban elo hhzastirsam / gyermekem / egy6b hozzhtartozSm
(a megfelelf aldhilzand1) a jelen ig6nyl6sem benyfjt6sakor

- telepiil6si t6mogatrlson beltl lakhat6si t6mogatiisban
- aktiv koruak ell6t6srlban
- iddskorhakjitraddk6ban
- a gyennekek v6delmdr6l 6s gy6mtigyi igazgathsr6l s2616 1997 .6vi XXXI.
- t6rv6nyben szabfilyozott rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r6szesiil.
- az Szt. 50. $. (1) bekezd6s6nek a), b), e)-h) pontjai, valamint a (2) bekezddse alapjin

kdzgy 5 gy ell6t6sb an r6szestil
- dpol6si dijban r6szestil.

(a krizishelyzet rovid lefr6sa)

(Az ellStdst / ell6t5sokat k6rjtik alihuzirssal jelolje meg.)

Btintet6jogi felel6ss6gem teljes tudat6ban kijelentem, hogy k6relmemben foglaltak a
val6s6gnak megfelelnek, kinyilatkozom tovdbb6, hogy az 6ltalam/6,ltalunk
61 etvitel szerflen I akott I akSsom/l ak6sunk flit6 s6t fattize 16 ss e I oldom/oldj uk me g.

Bodrogkisfalud, 201

ig6nyl6 alfiirSsa


