
1. melléklet a 10/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM 
a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránt 

 

I. Személyi adatok 

 

1. Kérelmező adatai: 

 

Neve: _______________________________________________________________________  

Születési neve:  ______________________________________________________________  

Anyja neve: __________________________________________________________________  

Születési helye, ideje: __________________________________________________________  

TAJ száma: __________________________________________________________________  

Állandó lakcíme: ______________________________________________________________  

Tartózkodási helye:  ___________________________________________________________  

 

2. A kérelmezővel egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező személy(ek) adatai 

 

Neve Születési neve Születési helye, ideje Anyja neve TAJ száma 
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II. Jövedelmi adatok 

 

A kérelmezővel egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező személy(ek) jövedelmi adatai1 

 

A jövedelmek típusai 
A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmező háztartásában 

élő személy(ek) 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, balettművésze-ti 

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 

     

6. Egyéb jövedelem (különösen: 

kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, 

kis összegű kifizetések stb.) 

     

7. A háztartás összes nettó 

jövedelme 

     

8. A háztartás összes nettó 

jövedelmét csökkentő tényezők 

(fizetett tartásdíj összege) 

     

 

A kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege: ___________forint 

 

 

 

                                                 
1 Abban az esetben szükséges tölteni, amennyiben a kérelem benyújtása jövedelmi rászorultság alapján történik 
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III. Jogosultsági adatok 

 

A kérelmező, továbbá a kérelmezővel egy háztartásban élő(k) ellátása(i), jogosultsága(i)2 

 aktív korúak ellátása 

 időskorúak járadéka 

 települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatás) 

 lakhatási adósságrendezési települési támogatás 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevel 

 az egyszemélyes háztartás havi jövedelemének összege nem haladja meg a 85 500 forintot, 

 a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az 71 250 

forintot. 

 

Hozzájárulok a kérelemben és nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális 

igazgatásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott 

igazolások a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt: Herencsény, 2022. (év) _______ (hónap)_______ (nap) 

  

 

 

                              __________________________ 

                                                                                                 kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

A kérelem mellékleteként csatolandó iratok3: 

1. A kérelmező, továbbá a kérelmező háztartásában élő(k) jövedelemének igazolása a 

jövedelem típusának megfelelő irattal, mint például 

 munkáltatói jövedelemigazolás 

 bankszámlakivonat 

 nyugdíjszelvény 

 hatóság által hozott határozat vagy kiállított hatósági bizonyítvány 

 

 

                                                 
2 Kérjük X- szel jelölje, hogy Ön, illetve az Önnel egy háztartásban élő(k), mely ellátásra jogosult(ak) 
3 Abban az eseten szükséges, ha a kérelem benyújtása jövedelmi rászorultság alapján történik 


