
l. melléklet a 10/2022. (IX. 28.)  Önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

SZOCIALIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ 

 

A) Személyi adatok 

 

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

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

3. Születési  hely és idő:…………………………………………. TAJ szám: …………… 

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

5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe:…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ………………. 

7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: …………. Fő 

 

A 8. pontban szereplő személyek adatai (a kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni): 

 Név, születési név Családi 

állapot 

Kérelmezőhöz 

fűződő kapcsolat 

(pl. házastárs, 

élettárs, gyermek 

stb.) 

Születési idő 

(év. hó, nap) 

Anyja neve Foglalkozása 

a       

b       

c       

d       

e       

f       

 

B) Nyilatkozatok 

 

- Önkormányzattal szemben fennálló adótartozása vagy adók módjára behajtandó 

köztartozásom: van/nincs *  

- Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem/nem rendelkezem * 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 



C) Jövedelmi adatok 

 

Forintban 

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 

jövedelme 

Lakóingatlanban élők jövedelme 
Összesen 

a b c d e f 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és táppénz 

        

2. Társas és egyéni vállalkozásból 

származó jövedelem 

        

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni értékű jog 

átruházásából származó jövedelem 

        

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 

egyéb nyugdíjszerű ellátások 

        

5. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, stb.) 

        

6. Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás (munkanélküli 

járadék, képzési támogatás, 

rendszeres szociális segély, 

ápolási díj, rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás stb.) 

        

7. Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 

        

8. Egyéb (pl. ösztöndíj, 

őstermelésből, értékpapírból 

származó jövedelem, 

kis összegű kifizetések, stb.) 

        

9. A lakóingatlanban élők havi nettó 

jövedelme összesen 

        

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ……………………………. Ft/hó. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok 

valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága 

útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás 

során történő felhasználásához. 

 

 

Iregszemcse, …………………………….. 

 

 

 

…………………………………….. 

az ellátást igénylő, 

vagy törvényes képviselőjének 

aláírása 


