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KÉRELEM 

szociális tűzifa támogatás igényléshez 

a) neve (születési név is): ............................................................................... 

b) anyja neve: ............................................................................................... 

c) születési helye, ideje: ................................................................................ 

d) lakcíme: ................................................................................................... 

kérem, hogy részemre Furta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

szociális tűzifa támogatásról szóló 8/2021. (X.14.) rendelete alapján 

szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani. 

A tűzifa támogatásra jogosult vagyok a rendelet alapján, mert az alábbi 

szociális ellátásban részesülök:* 

a) aktív korúak ellátása, 

b) időskorúak járadéka, 

c) lakhatási támogatás, 
d) 3 vagy több gyermeket nevelő család, 

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

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 
család, 

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő. 

 
A fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az 

alábbi indokok alapján: 

a) családomban súlyos fogyatékos családtag él, 

(A fogyatékosságot hitelt érdemlően igazolni kell, pl.: MÁK határozat) 
b) azon egyedülélő nyugdíjas (nyugdíjszerű ellátásban részesülő) akinek az egy 

főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 450 %-át (128.500.-Ft).  
(Mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző utolsó havi 

nyugdíjszelvényt vagy bankszámlakivonatot.)  

 
Kijelentem, hogy az ingatlan, amelyben életvitelszerűen tartózkodom és 

a tűzifaigénylést kértem, tűzifával fűthető. 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

* A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő, amennyiben több ellátásban is 

részesül, úgy mindegyik aláhúzandó és kitöltendő. 
 

Furta, 2021. év ……………… hó …. nap 

 
           ………………………………. 

kérelmező                                                                                                             



 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

 

Azon rászorultak, akik az alábbi ellátásban részesülnek: 

 
a) lakhatási támogatás 

b) 3 vagy több gyermeket nevelő család 

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermeket nevelő család  

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
 

a kérelmen kívül semmilyen dokumentumot nem kell csatolniuk. 

 
Akik aktív korúak ellátásában, vagy időskorúak járadékában részesülnek, 

kérelmükhöz csatolni kell a megállapításról szóló határozatot, illetve a kérelem 

benyújtását megelőző hónapban kapott folyósítást igazoló szelvényt, vagy 

bankszámlakivonatot.  
 

Azon rászorultaknak, akiknek családjában súlyosan fogyatékos családtag él, 

a fogyatékosságot hitelt érdemlően igazolni kell. (pl.: MÁK határozat) 
 

Azon egyedülélő nyugdíjasnak (nyugdíjszerű ellátásban részesülő), akinek az 

egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 450%-át (128.250,- Ft), a kérelemhez mellékelni kell a kérelme 

benyújtását megelőző utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy bankszámlakivonatot 

és az úgynevezett zöld nyugdíjas papírt.  
 

Benyújtási határidő: 2021. október 29. 

 

 
 
 

 


