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KÉRELEM 

 

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához 

 
Sajólád község önkormányzat képviselő-testületének 

a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 12/2017.(X.25.) önkormányzati rendelet alapján 

 

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2017. november 24. (elmulasztása jogvesztő) 

 

 

Név:    ………………………………………………………………… 

Szül. név:   ………………………………………………………………… 

Szül. hely, idő:  ………………………………………………………………… 

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

Lakcíme:  …………………………………………………………………  

Tart. helye:  ………………………………………………………………… 

TAJ száma:  …………………………………………………………………  

Telefonszám (nem kötelező): ………………………………………………………… 

 

Kérelmező családi körülménye: 

… egyedül élő 

… nem egyedül élő 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …….. fő. 

 

Név Családi kapcsolat Születési adatok 
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JÖVEDELEMI ADATOK (KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ!) 
 

Összegszerűen kérjük kitölteni, nettó jövedelmi adatokkal! 

 
JÖVEDELMEK 

TÍPUSAI 
kérelmező 

házastárs/ 

élettárs 
gyermek(ek) szülő 

nagyszülő 

 

egyéb 

használő 

Munkaviszonyból, és 

más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó  

(ebből 

közfoglalkoztatásból 

származó),  

      

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői illetve 

szellemi és más önálló 

tevékenységből 

származó jövedelem 

      

Ingatlan-, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni 

értékű jog 

átruházásából származó 

jövedelem 

      

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

      

Táppénz, Gyermekek  

ellátásával és 

gondozásával 

kapcsolatos 

támogatások: gyed, 

gyes, gyet, csp, , 

árvaellátás 

      

Önkormányzat és 

munkaügyi szerv által 

folyósított rendszeres 

pénzellátás  

      

Föld bérbeadásából 

származó jövedelem 
      

Egyéb: kapott tartás- , 

ösztöndíj, értékpapírból 

származó jövedelem, 

kisösszegű kifizetés, 

stb. 

      

 

A háztartás egy hónapra jutó nettó összjövedelme: ……………………………Ft. 

 

A kérelem benyújtásának időpontjában települési támogatásra (lakásfenntartási támogatásra 

vagyok jogosult (határozat száma:   _________________) 
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Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és nyilatkozom, hogy:  

 

- hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek 

 

- életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek *(a megfelelő rész 

aláhúzandó) 

 

- az igénylést megelőző 3 éven belül a korábban részemre biztosított tűzifát nem 

értékesítettem vagy azzal nem éltem vissza és ebből kifolyólag ellenem hatósági 

eljárás nem folyt 

 

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

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

a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóigazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban 

szereplő adatok alapján - ellenőrizheti. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas 

fűtőberendezéssel rendelkezem és lakásom fűtése vegyes tüzeléssel (fa, szén) történik. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához 

 

Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában 

rögzítsék és azokat a lakásfenntartási támogatás megállapításával és folyósításával 

összefüggően más – az ügyben hatáskörrel rendelkező – államigazgatási szervek, illetve 

természetbeni segélyezés esetén a határozatban megjelölendő magánszemély vagy 

gazdálkodó szervezet tudomására hozzák.  

 

 

Sajólád, 2017………………………… 

 

 

 

……………………….  …………………………………………………………. 

    (kérelmező) aláírása    a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 

 

Csatolandó mellékletek: 

- a háztartás minden tagjára vonatkozó, a kérelem benyújtását megelőző havi nettó 

jövedelemigazolás 

- számla, mely a 2017. július hótól vásárolt legalább 5 q fa vagy szén mennyiségről szól 
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

A szociális célú tűzifa támogatás azoknak állapítható meg,  

 

a/ akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a 

mindenkori öregségi nyugdíj 300 %-át 

 

b/ ahol a háztartásban életvitelszerűen olyan időskorú él, aki 2017. január 01. napját 

követően a 80. életévét betöltötte és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át 

 

c/ és vegyes fűtéssel rendelkeznek és a lakás téli fűtését ezzel biztosítják. 

 

Az (a) vagy b) és a c) pontban megállapított feltételeknek együttesen kell fennállniuk. 

 

 

A szociális célú tűzifa támogatás kizárólag természetben nyújtható és lakásonként csak 

egy család részesülhet támogatásban. 

 

A szociális célú tűzifa támogatási kérelmet a Polgármesteri Hivatalba lehet benyújtani 

az 1. melléklet szerinti nyomtatványon 2017. november 24. napjáig. A benyújtásra 

nyitva álló határidő jogvesztő. 

 

A jogosultság megállapításához csatolni kell a lakásban élő család minden tagjára vonatkozó, 

a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolásokat, a vegyes tüzelésre vonatkozó, 

2017. július 01. napját követően vásárolt legalább 5 q tűzifa, vagy 5 q szén mennyiségről 

szóló számlát. 

 

A támogatás odaítéléséről az Egészségügyi - Szociális Bizottság dönt, a támogatás  

 

A kapott támogatás felhasználását a helyszínen a Polgármesteri Hivatal ellenőrizheti. 

 

A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, 

csak saját maga használhatja fel. 

 

Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti vagy utólag 

megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során 

ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor a támogatásból kizárható. 

 

Amennyiben a kérelmező az igénylést megelőző 3 éven belül a korábban részére 

biztosított tűzifát értékesítette vagy azzal visszaélt és ez hatóság által jogerősen 

megállapításra került, jelen rendelet alapján az igénylésből a kérelmezőt ki kell zárni. 

 

 

 


