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A kérelem benyújtható 2022. november 01. napjáig! 

 

KÉRELEM 

szociális célú tűzifa támogatás megállapításához 

(Balatonszemes) 

 
 

I. Az igénylő személyi adatai: /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/  

 

A kérelmező neve: ………………………………………........................................................... 

 

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

 

Születési helye: ………………………………………….Születési ideje:………………………… 

  

Anyja neve:………………………………………………Telefonszáma:………………………… 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele /TAJ szám/: □ □ □-□ □ □-□ □ □ 
 

Lakóhelye:……………………………………………………………………………………….. 

 

Tartózkodási helye:……………………………………………………………………………….. 

 

Értesítési címe: ………………………………………………………………………….. 

 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (aláhúzandó)  

 

A kérelmező háztartására vonatkozó adatok : (a megfelelő aláhúzandó!)  

- egyedülélő (az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik) 

- nem egyedülélő 

 

A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel egy lakásban együtt élő személyek 

adatai: 

 

Név Születési hely 

Születési idő 

Anyja neve Rokoni kapcsolat TAJ szám 
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II. Jövedelmi Adatok* 

 
A jövedelmek típusai  

 
Kérelmező 

jövedelme  

 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő házastárs 

(élettárs) 

jövedelme  

A kérelmezővel közös háztartásban 

élő egyéb személyek jövedelme  

 

Összesen  

 

1. Munkaviszonyból, és 

munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem  

és táppénz 

      

2. Társas és egyéni  
vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből 
származó jövedelem  

      

3. Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 
 ( pl.rokkantsági ellátás, 

rehabilitációs ellátás, 

időskorúak járadéka) 

      

4. A gyermek ellátásához 

és gondozásához 

kapcsolódó támogatások 

(GYES, GYED, GYET, 
családi pótlék, 

árvaellátás,gyermektartás 

díj, stb.) 

      

5. Önkormányzat, járási 

hivatal és állami 

foglalkoztatási szerek által 

folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (pl. 

ösztöndíj, alkalmi munka,  
ingatlan bérbeadása, 

eladása, egyéb nem 

rendszeres jövedelem stb. 

 

      

7. Összes nettó jövedelem 

 

 

 

      

 

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki)………………………………… Ft/hó.  

 

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek 

valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) 
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III. A szociális célú tűzifa támogatás megállapítását az alábbi jogosultsági feltétel alapján 

kérem megállapítani: ( a megfelelő rész aláhúzandó ) 

Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy a jogosultsági feltétel fennállását, valamint a kérelem 

elbírálásához szükséges körülményeket hitelt érdemlően igazolnia kell!! 

 

1. aktív korúak ellátására vagyok jogosult 

2. időskorúak járadékában részesülök 

3. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásban részesülök 

4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja vagyok 

5. hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja vagyok 

6. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő család tagja 

vagyok 

7. közfoglalkoztatásban alkalmazott személy vagyok 

8. nyugdíj előtti álláskeresési ellátásban részesülő személy vagyok 

9. nyugellátásban vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő személy 

vagyok, és az ingatlanban együttlakó személyek egy főre jutó jövedelme az öregségi 

nyugdíjminimum 400%-át, azaz a 114.000,-Ft-ot nem haladja meg, 

10. fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személlyel együtt élő személy vagyok, és az 

ingatlanban együttlakó személyek egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 

400%-át, azaz a 114.000,-Ft-ot nem haladja meg, 

 

A kérelmező különös méltánylásra okot adó körülményeinek felsorolása: 

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

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

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

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

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

  VI. Nyilatkozatok:  

Nyilatkozom, hogy sem én sem a  velem közös lakásban élő személyek egyike sem erdőgazdálkodó 

vagy erdőtulajdonos, az elmúlt 2 évben fakitermelést nem végeztünk. 

A lakás rendelkezik tűzifával üzemelő fűtőberendezéssel. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

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

megfelelnek. 

  

Kelt:……………………………….., 20………. év………………………..hó ……..…nap 
 

                                                                                         ……………………………………… 

                                                                                                         a kérelmező aláírása 

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

            A kérelmező nagykorú hozzátartozója esetén a hozzátartozó aláírása is szüksége
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