
 

A kérem benyújtásának határideje: 2022. október 25. 
 

 

 Kérelem  

 

 
I. Igénylő adatai 

 

1.A kérelmező  személyre vonatkozó személyi adatok: 

 

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

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

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

Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................... 

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

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

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

Telefonszám): .......................................................................................................................... 

 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek. 

(a megfelelő rész aláhúzandó), 

 

 

2.Állampolgársága:  magyar 

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan vagy oltalmazottként elismert 

Státusz elismerő határozat száma: …………………………………………………………… 

(a megfelelő rész aláhúzandó)  

 

3.Családi állapota: 

egyedülálló: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált 

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával él együtt 

házastársától külön élő 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

 

 

 



Igénylővel közös háztartásban élők:  

A kérelem benyújtásának időpontjában az települési támogatást kérővel közös háztartásban 

élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

Név 

 

Születési hely, idő 

 

Anyja neve 

 

Rokoni fok 

 

TAJ szám 

     

     

     

     

     

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, 

ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

közeli hozzátartozó: 
a) a házastárs, az élettárs, 

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt 
gyermek, 

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér 

szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is  

fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa 

vagy élettársa; 

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.) 

 

II. A támogatás igénylésének indoka: 

 
Kérem, hogy részemre, Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

szociális tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek 

természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani. 

1. A szociális tűzifa támogatására jövedelemre tekintet nélkül jogosult vagyok a helyi 

rendelet alapján, mert a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény szerinti: 

a) aktív korúak ellátásában részesülök, a megállapító határozat száma:    

    időskorúak járadékában részesülök, a megállapító határozat száma:    

b.) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család: a megállapító határozat 

száma:     

 

 

 

 



2.Egyéb szociálisan rászoruló: (indoklás) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

III. Jövedelemi adatok (akkor kell kitölteni, ha a 2. pont alapján egyéb rászorultság jogcímén kéri 

a támogatást) 

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a 

havi jövedelme forintban: 

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/FOGLALKO

ZTATÁSRA 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: 

GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ 

(GYED), GYERMEKGONDOZÁST 

SEGÍTŐ ELLÁTÁS, 

GYERMEKNEVELÉSI 

TÁMOGATÁS (GYET), CSALÁDI 

PÓTLÉK, GYERMEKTARTÁSDÍJ, 

ÁRVAELLÁTÁS] 

            

 5. Önkormányzat, járási 

hivatal és állami 

foglalkoztatási szervek által 

folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátások 

            

 6. EGYÉB JÖVEDELEM 

(KÜLÖNÖSEN: KAPOTT 

TARTÁS-, ÖSZTÖNDÍJ, 

ÉRTÉKPAPÍRBÓL SZÁRMAZÓ 

            



JÖVEDELEM, KIS ÖSSZEGŰ 

KIFIZETÉSEK STB.) 

 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.  

MEGJEGYZÉS: A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL A JÖVEDELEMNYILATKOZAT 1-6. PONTJÁBAN FELTÜNTETETT 

JÖVEDELMEK VALÓDISÁGÁNAK IGAZOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ IRATOKAT, KIVÉVE A CSALÁDI PÓTLÉK ÉS A 

GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS IGAZOLÁSÁT, AMENNYIBEN AZT NEM MUNKÁLTATÓI KIFIZETŐHELY FOLYÓSÍTJA, 

VALAMINT A GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS (GYET) ÉS A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS (FOT) IGAZOLÁSÁT.  

 

Egyéb jogcímen jogosult: akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj összegének 450%-át (128.250 Ft), egyedül élő esetében az öregségi 

nyugdíj összegének 500 %-át (142.500-Ft). 

IV. Egyéb nyilatkozatok  

 

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

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

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

igazgatósága útján – ellenőrizheti.    

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

 

HOZZÁJÁRULOK A KÉRELEMBEN SZEREPLŐ ADATOKNAK A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSI ELJÁRÁS SORÁN TÖRTÉNŐ 

FELHASZNÁLÁSÁHOZ.  

KIJELENTEM, HOGY TÜZIFA TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMEMNEK TELJES EGÉSZÉBEN HELYT ADÓ 

DÖNTÉS ELLENI FELLEBBEZÉSI JOGOMRÓL LEMONDOK. (NEMLEGES VÁLASZ ESETÉN KÉRJÜK A 

SZÖVEGRÉSZT ÁTHÚZÁSSAL TÖRÖLNI! )  

Lovasberény, 2022     

 

             

             kérelmező 

  

Csatolandó dokumentumok: 

 

 

- a rendelet 2.§.(1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati 

példánya 

- jövedelmek igazolása 

- 2. §. (2) bekezdésben foglaltak esetén a rendkívüli élethelyzet igazolása 

 

 

 

 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=221785#sid1381888

