
                                             ÉRKEZETT:    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLŐ ADATLAP 

 

 

Kérelmező neve:………………………………………Szül.név:……………………………… 

Születési hely, idő:…………………………………………………………………………….. 

Anyja neve:………………………………………….........Családi állapot…………………… 

Taj sz. …………………..Állandó lakcím: 4266 Fülöp………………………………………… 

 

A lakás adatai: 

Használat jogcíme. tulajdonos, főbérlő, szívességi használó, családtag, haszonélvező, 

szolgálati lakáshasználó, egyéb:………………………………………………………… 

 

Igénylővel élő közeli hozzátartozók száma:…………………………………….fő 

                         Név Rokoni kapcsolat TAJ szám Ellátás típus,  (foglalkoztatott, 

nyugdíjas, Gyes, Gyed, stb.) 

    

    

    

    

    

    

 

Kijelentem hogy a kérelem benyújtásának  időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett 

tagjai kötözz van olyan személy: 

- Aki aktív korú ellátásban részesül    van  nincs   ……. Fő 

- Időskorúak járadékában részesül    van nincs   ……. Fő 

- Lakásfentart. tám. lakhatási tám-ban  részesül van  nincs  ……..Fő 

- Aki gyermekét egyedülállóként neveli   van  nincs   ……..Fő 

1., név …………………………………… szül. idő: ……………………………………… 

2., név …………………………………… szül. idő ………………………………………. 

 

IGÉNYLÉSHEZ KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:  

 

Egy háztartásban élők jövedelemigazolása (munkabér, családi pótlék, gyes, gyed, nyugdíj 

szelvény, stb.) 

Támogatásra jogosult az az egyedülálló akinek a  jövedelme nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 325 %-át : (92.625.- Ft) 

Akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 225%-

át   (64.125.- Ft) 

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg 

támogatás. 

A kérelem beadásakor a személyigazolványt és lakcímkártyát be kell mutatni. 

 

 

 

 

 

 

 



Jövedelmi adatok 
 

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban:  

 

 

A jövedelem típusa 

 

 

 

Kérelmező 

 

Házastársa 

(élettársa) 

 

Gyermekei 

1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból származó 

 

     

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

 

     

3. Alkalmi munkavégzésből származó      

4. Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

     

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

     

6. Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások 

     

7. Egyéb jövedelem      

8. Összes jövedelem      

  
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 10.§-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján 

ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.  

 

Fülöp, 2022. ………………….. . …….. 

 

…………………………………………  

Kérelmező aláírása                                                           

NYILATKOZAT 
1., A kérelemben érintett lakásban – hagyományos fűtési móddal rendelkezem 

2.,  Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:  

- életvitelszerűen a lakóhelyemen, vagy tartózkodási helyemen élek, (megfelelő aláhúzandó) 

3., nem vagyok bejegyzett erdőgazdálkodó 

4., A velem közös háztartásban élő családtagjaim egyike sem  rendelkezik 2 ha-t meghaladó erdő művelési ágú 

ingatlan  tulajdon jogával  

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek 

 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az 

állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

 

Alulírott tudomásul veszem, hogy Fülöp község  Önkormányzat Képviselőtestületének  12/2022. (X.13.) 
rendelete  7. §. alapján  ha a részemre biztosított tűzifát értékesítem, vagy utólag megállapításra kerül, hogy  

arra nem voltam jogosult  köteles vagyok az ingyenesen biztosított  tűzifa értékét 17.780.- Ft + Áfa/m3 

összeg, valamint a kiszállítási költség visszafizetésére.  

 

……………………………………………………. 

                                                                              kérelmező aláírása  



Nem rendszeres jövedelem esetén kell csak kitölteni! 

 

NYILATKOZAT JÖVEDELMI HELYZETRŐL 

(nem rendszeres jövedelemről) 

 

Alulírott (név) …..……………………………………………………………………………… 

(lakcím)   4266 Fülöp  …………………………………..utca........szám alatti lakos, anyagi és 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

 nem rendszeres jövedelemből származó bevételem a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőző 12 hónapban nem volt, de a kérelem benyújtását megelőző 

hónapban ……………………… Ft összegű bevételem volt, 

 nem rendszeres jövedelemből származó bevételem, a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőző 12 hónap egy havi átlagában …………………..Ft volt, 

 jövedelemmel nem rendelkezem, keresőtevékenységet nem folytatok, rendszeres 

pénzellátásban nem részesülök. 

 

Fülöp, 2022……hó….nap 

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

                                                                                                          aláírás 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

                               NYILATKOZAT EGYEDÜLÁLLÓSÁGRÓL 

 
 

Alulírott : ……………….....................................,szül.hely,idő:  ………………………………  

Anyja neve:…………………………………………..Szem.ig.szám: ………………………… 

Lakcím:4266 Fülöp …………………………………….utca…………………szám alatti lakos 

büntetőjogi felelősségem  

tudatában nyilatkozom, hogy egyedülálló* vagyok, élettársi kapcsolatban nem élek. 

 

Fülöp,2022. …..hó……nap     

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

                                                                                                                    aláírás 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 
*Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, elvált, házastársától külön él 

és nincs élettársa 


