
     1.melléklet a 12/2020.  (XI.4.) rendelethez 

KÉRELEM 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásra 

I. Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Név:.......................................................................................................................................... 

Születési név: …...................................................................................................................... 

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

Születési helye:....................................................ideje:........................................................... 

TAJ.: sz.: ……………………………………………………………………………………. 

Lakóhely:................................................................................................................................. 

Tartózkodási hely:.................................................................................................................... 

Telefonszám: …...................................................................................................................... 

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

2.Kérelmezővel egy  háztartásban élők száma: …...........fő. 

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek közössége.  

II. Kérelmező, valamint a vele egy  háztartásában élők havi jövedelme. A feltüntetett 
jövedelmekről az igazolást a kérelemhez csatolni kell. 
 

Név: Rokonsági fok: Havi nettó jövedelem: 

   

   

   

   

   

   

   



III. Nyilatkozatok 

Nyilatkozok arról, hogy a lakásomat tűzifával fűtöm. 
Kérem, hogy részemre az önkormányzati rendelet alapján szíveskedjenek természetbeni 
juttatásként tűzifát biztosítani. 
 
A tűzifa támogatásra a rendelet szerint jogosultságom fennáll az alábbiak miatt: 
 
a)a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint 
 
aa.) aktív korúak ellátására* 
 
ellátást megállapító hatóság neve:................................................................................................ 
 
ellátást megállapító határozat száma:........................................................................................... 
 
ab.) időskorúak járadéka* 
 
ellátást megállapító hatóság neve:................................................................................................ 
 
ellátást megállapító határozat száma:........................................................................................... 
 
ac.) települési támogatásra, ezen belül különösen lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viselésével kapcsolatos  támogatásra jogosult** 
 
ellátást megállapító hatóság neve:……………………………………………………………………………  
 
ellátást megállapító határozat száma:........................................................................................... 
 
b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család**, 
 
HHH-s helyzetet megállapító hatóság neve:…………………………………………………… 
 
HHH-s helyzetet megállapító határozat száma:............................................................................ 
 
c.) a háztartásomban az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum 375 %-át (106.875 Ft/hó/ fő) *** 

d.) egyedül élő vagyok  és a jövedelmem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum 475 %-át. (135.375 Ft/hó/fő) *** 

Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem/nem rendelkezem. 
 
Az általam megjelölt jogosultságot, illetve jogcímet megállapító határozatot, a kérelmemhez 
csatolom. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben feltüntetett jövedelmeket tartalmazó iratok 
hiánya, és a hiányzó iratok pótlásának elmaradása, kizárja jogosultságom megállapítását. 

 



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész  
aláhúzandó), 
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a 
kérelem elbírálására jogosult szerv ellenőrizheti. 
 
 
Tar, 20…………………hó…...nap  
            
      ……………………………………………  
              kérelmező aláírása                                         
Csatolandó dokumentumok: 
* jogosultságot megállapító határozat másolata 
** jogosultságot megállapító határozat másolata, amennyiben a jogosultságot nem a 
 Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének jegyzője  állapította 
meg. 
*** havi jövedelem igazolására szolgáló dokumentum ( előző havi munkáltatói igazolás, 
 nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által  megküldött 
igazolás) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




