
1. melléklet 

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

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

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

 

3. Kérelmező, valamint a vele közös háztartásában élők havi jövedelme: 

 

Név: Rokonsági fok: Havi nettó jövedelem: 

   

   

   

   

   

   

   

   

II. Nyilatkozatok 
 

1. Nyilatkozom arról, hogy az alábbi szociális ellátásban részesülök: 

• aktív korúak ellátása 

• időskorúak járadéka 

• lakhatási támogatás 

• gyermekem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

2. Nyilatkozom arról, hogy a lakásom fával fűthető.  



 

3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen az ingatlanban élek: 

a) életemet onnan szervezem (rendszeresen innen indulok munkába vagy oktatási 

intézménybe, illetve ide térek haza), és 

b) az életvitelhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás stb. – 

legjellemzőbben itt folytatom, és 

c) családi életem helyszínéül szolgál, és 

d) a közüzemi szolgáltatásokat itt veszem igénybe.  

 

4. Nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 

történő felhasználásához. 

 

 

Hegymagas, 20…………………………………..  

 

 

 

.........................................……..     …………………………………… 
           kérelmező aláírása                                                                háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 

A kérelemhez mellékelni szükséges: 

1. a II/1. pontban aláhúzott ellátások megállapításáról szóló jogerős határozatot 

2. kérelmező hegymagasi lakcímére szóló, a kérelem benyújtását megelőző hónapra 

vonatkozó közüzemi számlát 

3. rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetén a megállapító határozatot 

4. jövedelemmel rendelkező személyek esetében 

- a munkáltató által kiállított kereseti igazolást 

- egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi 

jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolást, valamint a tárgyévre vonatkozó 

jövedelemről szóló nyilatkozatot 

- alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolatát, ennek hiányában 

a tevékenységet végző által leadott nyilatkozatot 

- nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

által évente egy alkalommal megküldött kimutatást a tárgyévben folyósított és a jövő évben 

folyósításra kerülő nyugdíj összegéről.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


