
 

Kérelem 
Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához 

 
I. Személyes adatok 
 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: ………………………………………………………………................................. 

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

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

Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………… 

Lakóhely:_ _ _ _  irányítószám………………település………………… utca/út……házszám 

Tartózkodási hely:_ _ _ _  irányítószám………. település…….…… utca/út………. házszám 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): □□□-□□□-□□□ 

Állampolgársága: ............................................................................... 

Telefonszám (nem kötelező megadni):....................................................................................... 

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

 

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élők száma 

összesen: ………………… fő 

Név Születési hely, 

év, hó, nap 

Anyja neve Rokoni 

kapcsolat 

TAJ szám 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

 

II. Nyilatkozatok 

Nyilatkozom, hogy   

1. Lakásom fával fűthető, és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel. 

2. Háztartásomban …… (fő) hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él. 

3. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 

szabályozott  

 aktív korúak ellátásában,  

 időskorúak járadékában,  



 ápolási díjban,  

 gyermekek otthongondozási díjában részesülök.  

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 

3/2017. (I.31.) önkormányzati rendeletében szabályozott  

 lakásfenntartási támogatás jogcímén nyújtott települési támogatásban részesülök.  

 

(kérjük X-szel jelölje be, hogy a fent felsoroltak közül mely ellátásban részesül!) 

A jogosultságot megállapító szerv neve, a döntés száma: 

……………………………………………………………………………………………………. 

4.  

 Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról 

szóló 3/2017. (I.31.) önkormányzati rendeletében szabályozott települési 

támogatásban részesülök (a lakásfenntartási támogatás kivételével) 

A jogosultságot megállapító a döntés száma: ……………………………………… 

 egyedül élő, 70. életévét betöltött személy vagyok,  

 saját háztartásomban három vagy több kiskorú gyermeket nevelek.  

(kérjük, hogy a megfelelő részt X-szel jelölje) 

 

5. Életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen* élek. (* a megfelelő rész 

aláhúzandó) 

III. Jövedelmi adatok  

(csak a 4. pontban felsorolt jogosultságok valamelyikének fennállása esetén kell kitölteni!) 

Kérelmező és a háztartás tagjainak nettó havi jövedelme (i):  

 

 

A jövedelem típusa 

A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további személyek 

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból származó nettó 

jövedelem és táppénz, 

    

 

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás 

    

 

Vállalkozásból származó nettó jövedelem  

    

A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, 

GYES, GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

    

Önkormányzat, járási hivatal által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési 

járadék, aktív korúak ellátása stb.) 

    

Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)     

Összes nettó jövedelem 
    

 



A háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző 

hónapban:………............Ft/fő (ügyintéző tölti ki) 

 
 

 

Tudomásul veszem, hogy a feltételek hiányában és a hatóság félrevezetésével, illetve adataimban 

és körülményeimben bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása esetén a rosszhiszeműen 

igénybe vett ellátást vissza kell fizetnem. Hozzájárulok adataim közléséhez a támogatás teljesítése 

céljából a közreműködő szerv(ek) felé. 

 

Bűntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Szár, 20.................................................... 

 

                                                                                        

        

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

  kérelmező vagy törvényes képviselő aláírása 

 

 

Kötelező mellékletek: 

 
Csak a 3. pontban felsorolt jogosultságok valamelyikének fennállása esetén: 

- A jogosultságot megállapító határozat másolata 

 

Csak a 4. pontban felsorolt jogosultságok valamelyikének fennállása esetén: 

- a kérelmező és a háztartás tagjainak jövedelemigazolása 

o a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből 

származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó 

jövedelméről szóló munkáltatói igazolás, vagy a munkáltató által aláírt bérjegyzék  

o a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt 

szerzett jövedelem egyhavi átlagáról kell nyilatkozni (azon hónapoknál, amelyek 

adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek 

e hónapokkal arányos összegében kell figyelembe venni, továbbá becsatolni a NAV 

által erről kiállított jövedelemigazolást) 

o nyugdíjas esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése a nyugdíj összegéről; 

munkanélküli ellátásban részesülő esetén az ellátás megállapításáról szóló határozat; 

ellátásban nem részesülő esetén az állami foglalkoztatási szervvel történő 

együttműködés igazolása 

- amennyiben a kérelmező jogerős bírósági ítélet alapján tartásdíjat kap vagy fizet, akkor az 

ítélet másolata, ennek hiányában a tartásdíj összegéről szóló nyilatkozat,  

- 16. éves kor fölötti gyermek esetén iskolalátogatási igazolás 

 

 

 


