
1. számú melléklet: 
A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 

13/2017.(X. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem szociális tűzifa igénylésére 
 

I.) Személyi adatok 

  
1. Név:........................................................................................................................................... 

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

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

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

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

Tartózkodási helye (ha nem azonos a 

lakóhelyével)::…………………………………………........település......................................................

.....................................közterület neve....................házszám. 

TAJ száma: ……………………………………………………………………………………. 

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………… 

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozók száma: ............... fő 

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó 

jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó család) 

adatai 

 Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalmi Azonosító 

Jele (TAJ) 

1.Házastársa

, élettársa 

    

2.egyéb 

rokon 

(akinek 

eltartásáról 

gondoskodik

) 

    

3.gyermekei     

     

    

    

    



4. A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult: 

 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerinti: * 

 -  aktív korúak ellátására, 

-  időskorúak járadékára, 

- települési lakhatási támogatásra  

 - a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok 

- kiskorú gyermeket nevelők, 

 - egyedül élő időskorúak 

(*a kívánt rész aláhúzandó). 

 

ha a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja    igen*      nem*   

 

 
 

II.) Jövedelmi adatok 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ................................... Ft/hó. 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának 

igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely 

folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.. 

 

 

Kelt:............................................................. 

 

 

 

 

 

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

         kérelmező aláírása 

 

A jövedelmek típusai 

 

A kérelmező  

jövedelme 

A kérelmezővel közös 

háztartás- ban élő 
házas- társ, élettárs 

jövedelme 

A kérelmezővel közös 

háztartásban élő egyéb rokon 
jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 

egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

     
 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi 

és más önálló tevékenységből származó jövedelem 

     
 

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), 

korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti 
életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a 

nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 

jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

     
 

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó 

támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

     
 

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 

     
 

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

     
 

7. A család összes nettó jövedelme 
     

 

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett 

tartásdíj összege) 

     
 



Nyilatkozat 

 

 

Alulírott …………………………………………………….… 2367 

Újhartyán, ……………………………..………………… szám alatti 

lakos nyilatkozom, hogy ha a szociális bizottság, szociális tűzifa 

támogatásban részesít a tűzifa  

 

elszállításáról 

 

igen *                                                        nem * 

 

felaprításáról 

 

igen *                                                        nem * 

 

tudok gondoskodni.  

 

Újhartyán, 2017…………. 

 

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

                                                                              kérelmező 

 

 

*a megfelelőm rész aláhúzandó  

 

 


