
1. melléklet a 12/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelethez  

 

A kérelem benyújtható: 2022. december 20. napjáig  

 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

 

 

1.) Kérelmező adatai: 

 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

 

Születési neve:…………………………………………………………………………………... 

 

Születés helye, ideje:……………………………………………………………………………. 

 

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

 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………… 

 

Telefonszáma:…………………………………………………………………………………... 

 

Jövedelme:……………………………………………………………………………………… 

 

 

2.) Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 

 

 

Személyek Név Születési hely, idő Anyja neve 

Kérelmező 

 

   

Házastárs/ 

Bejegyzett élettárs 

/élettárs 

   

Gyermek 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 



Jövedelmi adatok: 

 

A jövedelem típusa Kérelmező Háztartásban élő személyek 

1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból származó 

        

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

        

  

3. Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

        

  

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

        

  

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek 

által folyósított ellátások 

        

  

6. Egyéb jövedelem         

  

7. Összes jövedelem         

  

 

Indokolás: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3.) Alulírott Kérelmező nyilatkozom, hogy:1 

 

a) aktív korúak ellátásban részesülök, jogosultságomat a  ……………………………………… 

(Hatóság megnevezése) …………………………… számú határozatával állapított meg. 

 

b) időskorúak járadéka ellátásban részesülök, jogosultságomat a  

……………………………………… (Hatóság megnevezése) …………………………… számú 

határozatával állapított meg. 

 

c) települési lakásfenntartási támogatásban részesülök, jogosultságomat a  

……………………………………… (Hatóság megnevezése) …………………………… számú 

határozatával állapított meg.. 

 

d) települési támogatásban részesülök, jogosultságomat a  ……………………………………… 

(Hatóság megnevezése) …………………………… számú határozatával állapított meg. 

 

 
1  Megfelelő válasz aláhúzandó és kitöltendő! 
 

 

 



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

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, amit a  

……………………………………… (Hatóság megnevezése) …………………………… számú 

határozatával állapított meg. 

 

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök, mely ellátást részemre 

……………………………………… (Hatóság megnevezése) …………………………… számú 

határozatával állapította meg. 

 

g) három vagy annál több kiskorú gyermeket nevelek a háztartásban élőknél megjelöltek szerint 

 

h) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok, a nyugellátást részemre 

…………………………………………………………………………. (Hatóság megnevezése) 

állapította meg …………………………………… számú határozatával. 

 

 

4.) Kérelemhez csatolt mellékletek száma: …………… db. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak 

megfelelnek és az ingatlanban a fűtés fával történik. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális tűzifa támogatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Beloiannisz, ……..év……………..hó ……nap 

 

 

 

 

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

                                     Kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

KITÖLTÉSI ÚTMUTÓ 

(a kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni!) 

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

- kérelmező személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezetői engedélyét) és lakcímkártyáját, 

- amennyiben a csatolandó iratokat fénymásolatban adja le, azok eredeti példányát 

Csatolandó mellékletek:  

- rendszeres jövedelem esetén kérelmező és háztartásban élők – a kérelem benyújtását megelőző havi 

jövedelméről – jövedelemigazolásai (munkáltatói igazolás) 

- a nem rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 

beadásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagának 

igazolása, melyhez csatolni kell a NAV felé benyújtott adóbevallást, valamint vállalkozó esetén a NAV 

által kiadott jövedelemigazolást továbbá nyilatkozatát a tárgyévi havi nettó átlagjövedelemről, 

- GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás, felemelt családi pótlék összegét igazoló havi 

szelvény vagy banki igazolás 

- megelőző havi öregségi-, rokkantsági-, özvegyi nyugdíjszelvény stb. 

- tartásdíj igazolására a bírói végzés és egy havi folyósítást igazoló szelvény    

- a gyermek elhelyezése és tartása tárgyában hozott bírósági ítélet, végzés vagy a gyámhivatalnál készült 

jegyzőkönyv, gyámság alá helyezett gyermek esetén a gyámkirendelő határozat, 

- a fizetett tartásdíjat megállapító végzés, és amennyiben a munkáltatói igazolás nem tartalmazza a 

levonás összegét, a kifizetést igazoló szelvény vagy banki átutalás,         

- munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (együtt: 

álláskeresési támogatás) határozata és a folyósításról szóló igazolás, 

- ha kérelmező vagy vele együtt lakó munkaképes korú és nem rendelkezik jövedelemmel, az   erről  

szóló nyilatkozat,  valamint  a munkaügyi központ igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és 

ellátásban nem részesül. 

- a tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt tanulmányainak   

folytatásáról  szóló iskolalátogatási igazolás 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban Szt.) fogalom 

meghatározásai: 

 

Háztartás: /Szt. 4. § (1) bek. f) pontja/ az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező személyek közössége 

Egyedül élő: /Szt. 4. § (1) bek. e) pontja/ az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

Jövedelem:  /Szt. 4. § (1) bek. a), aa), ab) pontja / Az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 

csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – 

megszerzett – vagyoni érték /bevétel/, ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes 

jövedelmet is, és 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 

hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költség:Szt. 4. § (1b) bek. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a 

fizetett tartásdíj. 

 

Nem minősül jövedelemnek /Szt. 4. § (1a) bek./  

- a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási 

kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,  

- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának  

(4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

- anyasági támogatás, 

- a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 



- a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 

fogyatékossági támogatás, 

- a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

- az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 

törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli 

keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre 

irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek / a továbbiakban: háztartási munka/ a havi 

ellenértéke, 

- a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

- az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás 

- a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett 

tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes 

bevétel. 

- az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni 

értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon 

része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli 

hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyonértékű jog 

vásárlására kerül sor, 

- az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség 

megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás 

szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt 

került sor. 

 

 


