Kérelem
Kályha támogatás megállapításához
"KANDALLÓ PROGRAM"
1. A kérelmező személyes adatai, elérhetőségei:
Családi és utóneve:

TAJ száma:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcíme:

irányítószám

település

utca/út/tér
Telefonszáma:

lépcsőház/em/ajtó

e- mail címe:

(az e- mail cím megadása a támogatási folyamat felgyorsítását segíti elő)

2. A kérelmező és a vele egy háztartásban élők adatai és jövedelme:
A táblázatban fel kell tüntetni a kérelmezőt és azokat a családtagokat, akik a kérelmezővel közös bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. A jövedelemre vonatkozó oszlopot csak azon személyek vonatkozásában kell
kitölteni, akik jövedelemmel rendelkeznek. A kiadásokat család / hónapra vonatkoztatva kell feltüntetni.
Név
Kérelmező:

Rokoni
kapcsolata a
kérelmezővel

Születési év

Nettó jövedelem
Ft/hó *

Szociális
Kiadások
juttatások Ft/hó
Család/hó Ft-ban
Lakbér:
**
Közüzemi díjak:

Hiteltörlesztés:

Élelmiszer/gyógyszer

Egyéb:

Kiadás összesen:

Nettó jövedelem:

Szociális juttatások : Bevételek összesen:

*Jövedelemnek minősül:
Munkabér, Megbízási díj, Vállalkozásból, Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem, Öregségi nyugdíj
**Szociális juttatásnak minősül:
Csecsemőgondozási segély /GYES/GYED/GYET; Családi Pótlék; Tartásdíj; Álláskeresési Támogatás;Aktív
korúak ellátása, Települési támogatások;

1

3. Lakáskörülményeim: ( saját tulajdon, albérlet, szívességi lakáshasználat, egyéb )
4. A lakás komfortfokozata: (aláhúzandó)
Összkomfortos: (lakószoba, konyha, WC, közművesítés, meleg víz, és központi fűtés)
Komfortos:

(lakószoba, konyha, WC, közművesítés, meleg víz és egyedi fűtés)

Félkomfortos :(lakószoba, konyha, WC, villany, víz és fűtés)
Komfort nélküli: (lakószoba, konyha, lakáson kívüli WC, vízfelvétel lehetséges és fűtés)
Szükséglakás :

(legalább 6m2 területű, legalább 12 cm bármilyen falazat ablakokkal,

lakáson kívüli WC, vízfelvétel lehetséges és fűthető).
Egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény :(viskó, fatároló, garázs, stb.)
5. Jelenleg milyen működőképes fűtése van a lakásnak?
-

Semmilyen
Gázfűtés, de nem tudják használni (kikapcsolás, magas költségek)
Fatüzelésű
Vegyes tüzelésű

Egyéb:…………………………..
6. A lakásban van e működőképes kémény?
- IGEN VAN

-

NEM, NINCS

7. A kérelmező rendelkezik a lakásban működőképes kályhával?
-

Nem

- Igen, de nem abban a helyiségben, ahol ő él életvitelszerűen él
- Igen , de elengedhetetlen még egy kályha a lakószobák száma miatt
- Igen de még egy kályha jelentős költségmegtakarítást eredményezne
8. A támogatandó személy rászorultságának leírása, a kályha szükséglet indoklása:
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11. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem:
a, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és azokat a Katolikus Karitász az elbírálás
során ellenőrizheti!
b, kérelmem tárgyában ezen a jogcímen önkormányzati települési támogatást, illetve más segélyszervezet
támogatását a tárgyévben nem vettem igénybe.
A rendelkezésünkre bocsátott adatokat a Katolikus Karitász bizalmasan kezeli.

A kríziskezelés folyamán, illetve azt követően az Ön által megadott adatok valódiságát a Katolikus Karitász, az
EMMI, a Nemzeti Adó És Vámhivatal, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrizheti!

ALULÍROTT KÉRELMEZŐ NYILATKOZOM, HOGY A KÁLYHA BESZERELÉSÉT ÉS
SZABÁLYSZERŰ BEÜZEMELÉSÉT VÁLLALOM

Dátum:

Kérelmező sajátkezű aláírása
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Ajánlások - aláírással, pecséttel
Kérjük az életkörülmények igazolásához az adatlapon szereplő mindkét ajánlás beszerzését!

I. ÖNKORMÁNYZAT – CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT vagy más – szociális helyzet igazolására
hivatott szerv:

II. HELYI PLÉBÁNOS, KARITÁSZ ÖNKÉNTES , EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ IGAZGATÓJA:

Jelen adatlap mindhárom oldala okirat, mely a Katolikus Karitász tulajdonát
képezi. Sokszorosítása, terjesztése közokirattal - való visszaélésnek minősül,
mely a Btk. 277§ 1.bek. szerint két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető!
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