
 

 

Melléklet  

a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 10/2018. (XII.4.) önkormányzati 

rendelethez  

Kérelem szociális tűzifa igénylésére 

 

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

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

Születési hely:......................................................idő:................................................................... 

Lakóhely:........................település.......................................................közterület neve 

....................házszám. 

Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakóhelyével) 

:........................település.......................................................közterület 

neve....................házszám. 

 

1. A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult: 

a) aktív korúak ellátására,  

b) időskorúak járadékára, 

c) - települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 
kapcsolatos támogatásban részesülők, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására),  

d)   a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,  valamint 

e) gyermekvédelmi támogatásra. 

Igénylővel közös háztartásban élő családtagok: 

 

 Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Minősége 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

I. Jövedelemi adatok 

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő 

gyermekeinek a havi jövedelme forintban: 

A jövedelem típusa Kérelmező 
Házastársa  

(élettársa) 
Gyermekei 

1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból származó 
      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 
      



önálló tevékenységből származó 

3. Alkalmi munkavégzésből származó 

 
      

4. Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

 

      

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 
      

6. Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások 
      

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem 

 
      

II. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- kérelmező: 

életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 

- házastárs/élettárs: 

életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 

- amennyiben nem foglalkoztatottként kérem a segély megállapítását, akkor 

= keresőtevékenységet nem folytatok, 

= közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerinti 

tanulmányokat nem végzek, 

- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján 

a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - 

ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Kelt:…….., 2018. ........................................................ 

 

 

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

         kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


