
Kérelem benyújtási határidő: 2022. november 30. 
Kérelem  

a szociális tűzifa igénylésére 

 

Név:............................................................................................................................................... 

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

Születési hely:......................................................idő:................................................................... 

Lakóhely: 6334 Géderlak, .................................................................................közterület neve 

....................házszám. 

Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakóhelyével) 

..............................település..................................................közterület neve................. házszám 

TAJ szám:………………………….. 

Alulírott kérem, hogy részemre szociális tűzifa támogatást megállapítani szíveskedjenek 

az alábbi nyilatkozatok alapján  

1. Nyilatkozom, hogy az alábbi juttatásokban részesülök (A megfelelő rész aláhúzandó.): 

a) aktív korúak ellátására,  

b) időskorúak járadékára, 

c) - települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők, tekintet nélkül annak 
természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására),  

d)   a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

 

A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő (egy lakásban 

együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező) az egy főre jutó 

jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető családtagok: ……. fő, az alábbi táblázat 

szerint: 

 

 Név: Születési hely, idő: Anyja neve: TAJ száma 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 



I. Jövedelemi adatok 

A jövedelmek típusai A 

kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel közös 

háztartásban élő egyéb 

rokon jövedelme 

Összes

en 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/foglalkoztatásra 

irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott 

munkaképességű személyek 

ellátásai korhatár előtti ellátás, 

szolgálati járandóság, 

táncművészeti életjáradék, 

átmeneti bányászjáradék, 

időskorúak járadéka, a 

nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások emeléséről szóló 

jogszabály hatálya alá tartozó 

ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások  

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és 

az állami foglalkoztatási szerv által 

folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: 

kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, 

kis összegű kifizetések stb.) 

      

7. Föld és ingatlan bérbeadásából 

származó jövedelem 
      



8. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni értékű jog 

átruházásából származó jövedelem 

      

9. Összes jövedelem       

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

Megjegyzés: A kérelmezőnek valamint a kérelmezővel közös háztartásban élők - a kérelem 

benyújtását megelőző hónapban kapott - nettó jövedelméről szóló igazolását vagy az igazolás 

másolatát. (nyugdíjösszesítő, munkáltatói keresetigazolás, tartásdíj összegét igazoló csekkszelvény 

vagy bankszámlakivonat stb.). Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló könyvelői igazolást. 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy (A megfelelő rész aláhúzandó.) 

a) életvitel szerűen 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) amennyiben nem foglalkoztatottként kérem a támogatás megállapítását, akkor 

-keresőtevékenységet nem folytatok, 

-közoktatási, illetőlegilletőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje 

szerinti tanulmányokat nem végzek, 

c) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy kérelmem kedvező elbírálása esetén a részemre biztosított szociális tűzifát 

más részére nem adhatom át és nem értékesíthetem. 

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

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló 

szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága 

útján - ellenőrizheti. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 

a benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát az alábbiak szerint ellenőrizheti: megkeresheti a 

személyi adat- és lakcímnyilvántartó szervet, elrendelheti környezettanulmány készítését, a Magyar 

Államkincstár Szociális Ellátások Nyilvántartási rendszerében adatokat lekérdezhet, egyeztethet, 

megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról 

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

 

Kelt:………..……..….., 2022. ........................................................ 

 

 

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

         kérelmező aláírása 



 

NYILATKOZAT 

(A jövedelemmel nem rendelkező kérelmező, hozzátartozó vagy nagykorú,  

nappali tagozatos tanulmányokat folytató családtag tölti ki.) 

 

Név: ……………….………….…………………..…………..………… 

  

Születési név: ……………….……….…………………..………….…….……… 

  

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

  

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

  

TAJ száma: …..… …..…. …..…. 

  

6334 Géderlak, ……………..……………………..…………………  sz. alatti lakos 

kijelentem, hogy rendszeres jövedelemmel (munkaviszonyból, vállalkozói jogviszonyból, 

mezőgazdasági őstermelésből, megbízási tevékenységből származó bevétellel nem 

rendelkezem. 

Rendszeres pénzellátásban (táppénz, GYED, GYES, öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, 

árvaellátás, baleseti táppénz, rendszeres szociális járadék, stb.) 

nem részesülök.* 

részesülök.* 

 

Az ellátás megnevezése:…………………………………………………………… 

Az ellátás összege:……………………………………………….………Ft/hónap 

 

Kelt, ……………...……  2022.…………………………………………. 

 

 

 ……………………………. 

*A megfelelő aláhúzandó. aláírás 

 

 

 


