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1. sz. melléklet a …/2020. (……..) önkormányzati rendelethez 

 

Szociális tűzifa iránti kérelem 

 

I. Igénylő adatai: 

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

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

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

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

Lakóhely (állandó):  ...............................................................................................................................  

Tartózkodási hely (ideiglenes):  .............................................................................................................  

TAJ szám: ……..… - ……..… - ……..… Telefonszám:  ....................................................  

 

II. Nyilatkozatok 

II.1 Ellátásról 

a) aktív korúak ellátásában részesülök (FHT, EGYT) 

b) időskorúak járadékában részesülök (nem nyugdíj!) 

c) települési támogatásban részesülök vagy részesültem az idei évben 

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

törvényben szabályozottak szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 

család vagyunk 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök 
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II.2. Kérelmezővel egy családban (anya, apa, tanuló gyermekek) élők száma:   ............ fő. 

II.3. Kérelmező családjában élők személyi adatai: 

 Név (születési név) 

Születési hely, idő 

 

TAJ szám 

Anyja neve Jövedelem 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Az egy főre jutó jövedelem (a hivatal tölti ki): ……………………………. Ft/fő. 

 

 

II.3. Egyéb nyilatkozatok 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy (az Önre vonatkozót jelölje x-szel): 

 rendszeres jövedelemmel nem rendelkezem 

 házastársam/élettársam rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik 
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 a család alkalmi munkákból származó jövedelme az előző egy év alatt nettó 

……………. Ft volt, havi átlaga ……………. Ft. 

 életvitelszerűen a lakóhelyemen (állandó lakcím) élek, 

 életvitelszerűen a tartózkodási helyemen (ideiglenes) élek, 

 egyedülálló vagyok 

 egyedülélő vagyok (az ingatlanban más nem létesített lakcímet. Ha igen, de nem él ott 

életvitelszerűen, akkor nyilatkozni szükséges 2 tanú aláírásával) 

 gyermeke(i)met egyedül nevelem, 

 gyermeke(i)m után tartásdíjat nem kapok 

 gyermeke(i)m után tartásdíjat rendszertelenül kapok, melynek összege az elmúlt 12 

hónap alatt …………..…. Ft volt, 

 a lakást csak fával fűtöm 

 a lakást túlnyomórészt fával fűtöm (gáz bevezetve) 

 

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

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján 

a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Kijelentem, hogy a kérelmemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. 

 

 

Tordas, …………………………………  

 

 

 ……………………………………….. 

 aláírás 

 


