
1.sz melléklet a  8 /2022. (X.18.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM szociális tűzifa igényléshez 

I. Kérelmező személyre vonatkozó adatok 

 

1. Név: _________________________________________________________________________ 

 

2. Születési név: _________________________________________________________________ 

 

3.Születési hely és idő: ____________________________________________________________ 

 

4.TAJ szám: __________________________________ 

 

5. Anyja neve: ___________________________________________________________________ 

 

6. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének/tartózkodási helyének címe:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

7. A kérelmezővel egy lakóingatlanban élők száma: __________ fő. 

 

1. Név: _________________________________________________________________________ 

 

Születési név: _________________________________________________________________ 

 

Születési hely és idő: ____________________________________________________________ 

 

TAJ szám: __________________________________ 

 

Anyja neve: ___________________________________________________________________ 

 

2. Név: _________________________________________________________________________ 

 

Születési név: _________________________________________________________________ 

 

Születési hely és idő: ____________________________________________________________ 

 

TAJ szám: __________________________________ 

 

Anyja neve: ___________________________________________________________________ 

 

3. Név: _________________________________________________________________________ 

 

Születési név: _________________________________________________________________ 

 

Születési hely és idő: ____________________________________________________________ 

 

TAJ szám: __________________________________ 

 

Anyja neve: ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



4. Név: _________________________________________________________________________ 

 

Születési név: _________________________________________________________________ 

 

Születési hely és idő: ____________________________________________________________ 

 

TAJ szám: __________________________________ 

 

Anyja neve: ___________________________________________________________________ 

  A Kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élők havi jövedelméről az igazolást a kérelemhez 

csatolni kell ! 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben feltüntetett jövedelmeket tartalmazó iratok hiánya, és a 

hiányzó iratok pótlásának elmaradása kizárja jogosultságom megállapítását ! 

9.  Nyilatkozom, hogy az alábbi ellátásra vagyok jogosult: (a megfelelő rész betűjelét kérjük 

megjelölni) 

a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat 

száma:____________________ 

b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat 

száma:____________________ 

c) települési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat 

száma:____________________ 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja vagyok, a megállapító 

határozat száma:_________________ 

A jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, ha az nem szerepel a hivatal 

nyilvántartásában csatolni kell ! 

10. Nyilatkozom továbbá, hogy a lakcímem szerinti ingatlanban ÉLETVITELSZERŰEN LAKOM és 

fatüzelésre alkalmas háztartási tüzelőberendezéssel RENDELKEZEM.   

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek.  Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a kérelem elbírálására 

jogosult szerv ellenőrizheti, és azoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

 

A jogosultság megállapítása esetén a fellebbezési jogomról lemondok. 

 

 

Letkés, _______________________ 

                                                                       

 

___________________________________ 

                                                                                                   kérelmező aláírása 

 

 


