
 
   

                  1. melléklet a 10/2019. (IX.16.) önkormányzati rendelethez 

A kérelem benyújtható: 2019.10.04-ig.                           

 

KÉRELEM 

szociális célú tűzifa juttatás megállapítása iránt 

 
I. Kérelmező adatai 

 

Név:……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Születési hely, idő:……………………………………………………………………………………… 

TAJ szám: ……………………………………………………………………………………………… 

Lakóhely:……………………………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………………… 

Telefonszám/e-mail cím (nem kötelező): ……………………………………………………………… 

Családi állapota:  (a megfelelő aláhúzandó!)  

hajadon/nőtlen      egyedülálló         házastárs/ élettárs          özvegy           elvált 

 

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

A II. pontban feltüntetett személyek adatai: 

 

                                                    

A 

 

B C D E F 

Név Születési hely és idő Anyja neve Állampolgárság Kérelmezőhöz 

fűződő rokoni 

kapcsolata 

TAJ száma 
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III. Jövedelemi adatok 

 

A jövedelmek típusai 

  

A 

kérelmező 

jövedelme 

 A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

 

 A kérelmezővel közös 

háztartásban élő egyéb 

személy 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 (jogcím: 

………………………………………..) 

            

 6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 

tartás-, ösztöndíj, értékpapírból 

származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

            

7. Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 

      

8.  Jövedelmet csökkentő tényező 

(fizetett tartásdíj) 

      

 9. A lakóingatlanban élők összes nettó 

jövedelme 

            

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): .................................. Ft/hó. 
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IV. Alulírott kérem, hogy részemre az alábbi ok miatt tűzifát biztosítani szíveskedjen: 

 

(*A megfelelő rész aláhúzandó!) A szükséges igazolást/határozatot hozza magával! 

 

a) aktív korúak ellátásában részesülök, megállapító határozat száma: 

……………………………………………………………………………………………………… 

b) időskorúak járadékában részesülök, megállapító határozat száma: 

……………………………………………………………………………………………………… 

c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban 

részesülök, megállapító határozat száma: …………………………………………………………. 

d) Gyvt. szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, megállapító határozat száma: 

……………………………………………………………………………………………………… 

e) Gyvt. szerinti hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, megállapító határozat száma: 

……………………………………………………………………………………………………… 

f) 3 vagy annál több gyermeket nevelek 

g) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelek, 

megállapító határozat száma: ………………………………………………………………………. 

h) családomban tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos családtag él 

i) gyermekemet egyedülálló szülőként nevelem 

j) közfoglalkoztatásban veszek részt 

k) a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül egyik vagy mindkét szülő regisztrált 

munkanélkülivé vált, megállapító határozat(ok) száma: …………………………………………… 

l) nyugdíjas vagyok 

m) családomban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 200%-át, egyedül élő esetén a 400%-át 

n) a 2019. évben települési támogatásban részesültem. 

 

o) *egyéb ok (rendkívüli élethelyzet indoklása, igazolás csatolása): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kérelmemhez az alábbi igazolásokat csatolom:  

a) határozat a kapott támogatásról/nyilvántartásba vételről (a IV. a), b) és k) pont megjelölése esetén) 

b) a családi pótlékot/ ellátásra jogosult TAJ számát vagy a Magyar Államkincstár határozatát vagy 

hatósági bizonyítványát, tartós betegég/súlyos fogyatékosság fennállására vonatkozó igazolás (a 

IV. f), h), i) pont megjelölése esetén) 

c) jövedelemigazolások (a IV. m) pont megjelölése esetén) 
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d) közfoglalkoztatási szerződés vagy a kérelem benyújtását megelőző havi fizetési jegyzék (a IV. j) 

pont megjelölése esetén) 

e) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított tájékoztatót a 2019. évben folyósított ellátás 

összegéről vagy a nyugdíjas igazolványt és a nyugellátásnak a kérelem benyújtását megelőző 

hónapban történő kifizetését igazoló dokumentumot (a IV. l) pont megjelölése esetén). 

 

 
 
V. Nyilatkozatok  

 

1. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy fatüzelésre alkalmas 

fűtőberendezéssel:   

 

 rendelkezem      nem rendelkezem.* 

*(a megfelelő aláhúzandó) 

2. Az általam megjelölt jogosultságot/jogcímet megállapító határozatot/igazolást a kérelemhez 

csatolom. Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában kérelmem érdemben nem bírálható el. 

 

3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben feltüntetett jövedelmeket tartalmazó iratok hiánya 

kizárja a tűzifa jogosultságom megállapítását. 

 

4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen tartózkodom, 

  - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. 

 
 

 

Kelt.: Pákozd, 2019. ....................................... 

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

kérelmező 
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TÁJÉKOZTATÓ: 

 

A kérelemhez MELLÉKELNI kell:  

 

1. A kérelmező és a vele együtt élő családtagok nettó jövedelméről szóló igazolást 

 a) a havi rendszerességgel járó- nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből 

(továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 

hónap jövedelmét,  

 b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi 

átlagáról szóló igazolást, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra 

esnek. A jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell 

beszámítani.  

 

2. Társas és egyéni vállalkozás esetén a NAV által adott jövedelemigazoláshoz mellékelni kell a 

vállalkozó nyilatkozatát egy év nettó jövedelméről.  

 

3. Munkanélküli esetén az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli, 

és elhelyezkedése érdekében mióta működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel. 

 

4. Családi pótlék, GYES, GYET ellátás esetén a munkáltató vagy MÁK igazolása, ellátásra jogosult 

TAJ száma. 

 

5. Nyugdíjas esetén a 2019. januárban a NYUFIG által megküldött igazolást a nyugdíj összegéről 

(zöld összesítő) és a kérelem benyújtását megelőző hónapban történő kifizetését igazoló szelvényt 

vagy a bankszámlakivonatot. 

 

6. Határozat másolatát az önkormányzattól vagy más hatósági szerv által folyósított ellátásról, annak 

összegéről.  

 

7. Tartós betegség, súlyos fogyatékosság fennállása esetén ennek igazolására szolgáló iratot. 

 

 

 

 

 
 


