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KÉRELEM 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

 

HIVATAL TÖLTI KI! 

Kérelem érkezésének időpontja: …….….év……….hó……….nap 

Kérelmet átvevő neve: ………………………………………. 

 

 

I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 

 

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

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

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

Születés helye, ideje: .......................................................................................................... 

Lakóhely: □□□□ irányítószám .............................................................................település 

.......................................utca/út/tér ....... házszám .......... épület/lépcsőház ….emelet, ajtó 

Tartózkodási hely: □□□□ irányítószám................................................................település 

....................................utca/út/tér ......... házszám ........ épület/lépcsőház ....... emelet, ajtó 

 (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett 

lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni!) 

 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):   ..................................................................  

Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................... 

E-mail cím (nem kötelező megadni): ................................................................................. 

 

A kérelmező háztartásában élők (bejelentett lakcímmel rendelkezők) száma: ……. fő  

 

 



Háztartásban 

élők neve 

Családi kapcsolat Születési hely, idő: Anyja neve: 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Aktív korúak ellátásában részesül-e?  igen  nem 

Időskorúak járadékában részesül-e? igen  nem 

Adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban részesül-e? 

igen  nem 

Lakásfenntartási támogatásban részerül-e?   igen  nem 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel-e?  igen  nem 

 

( A megfelelő válasz bekarikázandó! ) 

II. Jövedelmi adatok* 

A jövedelmek típusai A kérelmező 

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő egyéb 

rokon 

jövedelme 

Összesen 

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 

(például rokkantsági ellátás, 

rehabilitációs ellátás), korhatár előtti 

ellátás, szolgálati járandóság, 

balettművészeti 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 (különösen: GYED, 

GYES, GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

    

5. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátások 
    

6. Egyéb jövedelem (különösen: 

kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, 

kis összegű kifizetések 

    

7. A család összes nettó jövedelme 

    

8. A család összes nettó jövedelmét 

csökkentő 

tényezők (fizetett tartásdíj összege 
    

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

 

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-8 pontjaiban feltüntetett 

jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, vagy azok másolatait, melyek 30 napnál régebbiek 

nem lehetnek.) 

 

A kérelem indoka (létfenntartást veszélyeztető 

problémák):……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási 

eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Hollóháza, 2021.  év .............................. hó ............ nap 

 

 

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

kérelmező aláírása 

 

 



Csatolandó mellékletek: 

 

Jövedelem igazolására benyújtandó mellékletek: 

a) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás és árvaellátás esetében: nyugdíjszelvény, utalás esetén a 

pénzintézet eredeti folyószámla értesítője 

b) munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemre vonatkozó 

jövedelemigazolást,  

c) GYES, GYED, illetve családi pótlék esetében kézbesítési szelvény, utalás esetén a 

pénzintézet eredeti folyószámla értesítője vagy a Magyar Államkincstár által kiadott 

eredeti igazolás. 

d) Vállalkozó, őstermelő esetében: az Szt. 10. § 2. bekezdés b) pontja szerinti igazolást 

e) Álláskeresési támogatás esetén az azt megállapító határozat 

f) Járási Hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátásról kiállított igazolás 

g) gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy 

pénzintézet eredeti folyószámla értesítője, vagy az összeg átadásáról szóló és 

büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, 

h) Amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele 

együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló 

nyilatkozat és a Munkaügyi Kirendeltség igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és 

ellátásban nem részesül 

 

 


