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Kérelem 

szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez 
 

 

Név /születési név is / _________________________________________________________  

 

Születési hely, idő: _________________________________________________________  

 

Anyja neve: _______________________________________________________________ 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel: __________________________________________ 

 

A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon, házas, bejegyzett élettárs, élettárs, elvált,  

elvált bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs  

 

Állampolgársága* magyar, vagy ___________________;  

 

külföldi állampolgár esetén Magyarországon tartózkodás jogcíme: bevándorolt, letelepedett, 

menekült,  

vagy   _____________________________________________________________________  

 

Bejelentett /állandó/ lakóhely:  

________________település________________________utca ________________szám.  

 

Bejelentett tartózkodási hely:  

________________település________________________utca ________________szám.  

 

Tényleges tartózkodási hely:  

________________település_______________________ utca ________________szám.  

 

A lakás: __________szobás, _____________m2-es, ________________komfortfokozatú.  

 

/Lakásbérleti szerződés, építési engedélyben, használatbavételi engedélyben, OTP-s lakásnál 

az adásvételi szerződésben feltüntetett nagyság, bővítés esetén az azzal növelt terület./  

 

Telefonszám (nem kötelező megadni):_________________________________________  

 

A lakásban tartózkodás jogcíme:  

 

▪ tulajdonos, haszonélvező, albérlő, társbérlő, bérlő-bérlőtárs, családtag*  

▪ egyéb: ___________ 
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Az igénylővel a lakásban együtt élő, ott bejelentett lakó-, vagy bejelentett tartózkodási 

hellyel rendelkező személyek adatai: 

 

 Név 
TAJ szám 

Jogcím  

(rokonsági fok) 

Bejelentett lakóhely 

Születési idő, hónap, 

nap 
Tartózkodási hely 

a.) 

    

  

b.) 

    

  

c.) 

    

  

d.) 

    

  

e.)     

 

Nyilatkozatok 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy lakóingatlanom fűtését  

 

tűzifával*    más módon * 

 

oldom meg.  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 2016/2017 fűtési időszakban a fűtési 

költségem __________Ft/hó volt. 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy  

a) aktív korúak ellátásában* részesülök, 

b) időskorúak járadékában* részesülök, 

c) települési támogatásban részesülök*,  

e) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

*A megfelelő rész aláhúzandó! 
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Jövedelmi adatok 
(Munkáltató igazolás, előző évi adóbevallás vagy utolsó havi szelvény alapján) 

A jövedelem típusa 
A 

kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 
háztartásban 

élő házastárs 

(élettárs) 
jövedelme (b) 

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő egyéb rokon 

jövedelme 

(c-d-e) 

Összesen: 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 
      

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 
(adóbevallás 1/12 része) 

      

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó 

jövedelem 1/12 része 
      

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű 

ellátások 
      

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás 

      

6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátás 
      

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem       

8. Egyéb (különösen: Kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból 

származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 
      

9. Alkalmi munka átlagos havi díja:       

10. Összes bruttó jövedelem:       

11. Személyi jövedelemadó, vagy előleg összege:       

12. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege       

13. Magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege       

14. Munkavállalói járulék összege       

15. Tartásdíj fizetése       

16. A család havi jövedelme összesen: 

(10-(11+12+13+14+15))       

17. ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! 
Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 

      

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelme: (ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!) __________________ (Ft/hó. ) 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak 

a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló 10/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelet 

alapján lefolyatott eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy a 

nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az önkormányzat ellenőrizheti. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt.: ……………………………………. 

 

 

…………………………………………………    …………………………… 

a háztartásban élő cselekvőképes személyek      ellátást igénylő 

aláírása           aláírása 
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A jövedelemmel nem rendelkező kérelmező, hozzátartozó, vagy nagykorú, nappali tagozaton 

tanulmányokat folytató családtag tölti ki. 

 

 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott .................................................................., születési neve: .......................................... 

szül. hely: ................................................................, szül. idő: .................................................. 

anyja neve: …………………………................................................................………………, 

........................................................................................... szám alatti lakos kijelentem, hogy 

20................................. tól rendszeres jövedelemmel (munkaviszonyból, vállalkozói 

jogviszonyból, mezőgazdasági őstermelői tevékenységből, megbízási tevékenységből 

származó bevétel) nem rendelkezem. 

 

Rendszeres pénzellátásban (táppénz, GYED, GYES, GYET, öregségi nyugdíj, rehabilitációs 

járadék, öregségi járadék, rokkantsági ellátás, özvegyi járadék, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, 

rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék (50 %) stb.)     

nem részesülök * 

részesülök *, megnevezése: .......................................................... 

összege: ............................................................... Ft 

 

 

 

Kelt. …………., 2017. ............................................. 

 

 

....................................................... 

aláírás 
 

 

 

 

 

 

____________________________ 

* A megfelelő rész aláhúzandó ! 
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1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 

 
Vagyonnyilatkozat 

I. *  A kérelmező személyes adatai 

Neve: ............................................................................................................................................ 

 

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

 

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

 

Születési hely, év, hó, nap: ............................................................................................................. 

 

Lakóhely: ....................................................................................................................................... 

 

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................... 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................................. 

 

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a 

háztartás valamennyi tagjának vagyona *  

A. Ingatlanok 

 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  

 

címe: ........................... város/község ................... út/utca.................... hsz.  

 

alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad:………, a szerzés ideje: ................ év 

 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

Haszonélvezeti joggal terhelt:   igen   nem   (a megfelelő aláhúzandó) 

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  

 

címe: ...........................város/község .................................. út/utca .................... hsz.  

 

alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):  

 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................  

 

címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. 

 

alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 

 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):  

 

megnevezése: ..........................  

 

címe:.. ...................................... város/község .............................. út/utca .................... hsz.  

 

alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

http://uj.jogtar.hu/#lbj234id1415958206483
http://uj.jogtar.hu/#lbj235id1415958206483
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B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 

 

a) *  személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

 

b) *  tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus  

 

.................. rendszám 

 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

 

 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 

adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

 

 

 

................................................ 

aláírás 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a 

vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a 

vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. *  

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi 

értékét kell feltüntetni. 

 

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell 

feltüntetni.  

 

http://uj.jogtar.hu/#lbj236id1415958206483
http://uj.jogtar.hu/#lbj237id1415958206483
http://uj.jogtar.hu/#lbj238id1415958206483
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Kitöltési útmutató 

 
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele együtt élő személy jövedelemigazolását, az alábbiak 

szerint:  

 

1. Nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági 

nyugdíjat, a mezőgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a balesetei nyugdíjat, a hozzátartozói 

baleseti nyugellátást, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a bányászok 

egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot,a rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és 

a nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat.  

 

2. Keresőtevékenység: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, 

kivéve 

 a) tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb 

munkabér 30 százalékát nem haladja meg, 

b)a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt 

a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe 

venni; 

c) nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján 

biztosított juttatás, valamint a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a 

szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló 

törvény alapján adómentes bevétel; 

 

3. Egyéb jövedelmek között fel kell tüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a 

gyermeknevelési támogatást, a munkaügyi központ, vagy önkormányzat által folyósított pénzbeli 

ellátásokat (például: álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj) valamint azon 

jövedelmeket, amelyek az előző év rovatban nem tüntethetők fel.  

 

4. Ha a jövedelemből munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor jövedelemnek e befizetésekkel 

csökkentett összegét, kell a kérelemben szerepeltetni.  

5. Nem minősül jövedelemnek (így a jövedelembe sem kell beszámítani): 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 támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-

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

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. 

 

6. A havi jövedelem kiszámításakor  

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap  

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó  

  jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap, (adóbevallás, vagy APEH 

igazolás) alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni  
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7. Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 

ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az 

érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll 

fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; 

 

A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot, vagy annak másolatát a 

kérelemhez mellékelni szükséges. 

 

 


