
K É R E L E M  
szociális célú tűzifa támogatás megállapítására 

 

1. A kérelmező adatai: 

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

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

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

Születési helye, ideje:  ...................................................................................................................................  

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

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

TAJ szám  ...................................................................................................................................  

Telefonszám  ...................................................................................................................................  

 

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma 

összesen: ………………… fő 

S.sz. Név/születési név 
Hozzátartozói 

minőség 
Születési hely, idő Anyja neve Jövedelem 

1 

     

  

2 

     

  

3 

     

  

4 

     

  

5 

     

  

6 
     

 

A család összes nettó jövedelme ............................................. Ft/hó.: 

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

 

3.) Kérelem indokolása: 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  



4.) Nyilatkozatok 

1.) Cselekvőképességem tudatában nyilatkozom, hogy a lakást tűzifával fűtöm.         

A kérelem benyújtásakor (a megfelelő aláhúzandó): 

- rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülök, 

- gyermeke(i)met egyedül nevelem 

- háztartásomban tartósan beteg kiskorú vagy nagykorú személy él 

- nyugdíjas vagyok/vagyunk 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök 

- közmunkaprogramban veszek részt. 

- egyéb: 
Vagyoni adatok 

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.  

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.  

Egyéb vagyontárgyak 

5. Gépjármű 

a) személygépkocsi: ..................................., típus: ..............., rendszám: ..............,  a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................. 

év. 

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

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ......................., típus: ..................., rendszám (rendszám nélküli 

gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni): ................., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...................... év. 

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

Összes vagyontárgy 

(Ügyintéző tölti ki!) 

6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ............ 

Ft. 

Megjegyzés:  
Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával 

egyezően kell kitölteni. 
Ingatlan becsült forgalmi értékeként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 

Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékeként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 

Egyéb nyilatkozatok 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a 

nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

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

Kijelentem, hogy a szociális célú tűzifa  megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés 

elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 

Dátum: …………………………………….. 

 ……………………………………….. 

 kérelmező aláírása 


