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1. melléklet a 10/2017. (XI.08.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez 

 

1. Kérelmező: 

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

Anyja neve: ....................................................................... adóazonosító száma:...................................  

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

Lakóhelye: ..............................................................................................................................................  

Elérési lehetősége (telefon, e-mail): .......................................................................................................  

 

2. Szociális célú tűzifa támogatás megállapítását kérelmezem az alábbiakra tekintettel: 

 

Lakásom fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítom, és olyan kérelmező vagyok, 

aki* 

a) nyugdíjasnak, akinek 

- egyedülálló esetén jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmini-

mum 375%-át (106.875 Ft) 

- házaspár esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 325%-át (92.625 Ft) 

b) gyermekét egyedül nevelő szülőnek 

c) fogyatékkal élőnek 

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti  

da) aktív korúak ellátására, 

db) időskorúak járadékára,  

dc) vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 

települési támogatásra jogosultaknak (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatás-

hoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő),  

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

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak. 
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3. A lakásban életvitelszerűen együtt élő, közeli hozzátartozók, egyéb személyek adatai: 

Név Születési hely, idő Rokoni kapcsolat Jövedelem 

    

    

    

    

    

    

*a megfelelő válasz aláhúzandó 

3. Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme 

A kérelmező-
vel közös ház-
tartásban élő 

házastárs 
(élettárs) jö-

vedelme 

A kérelmezővel 
közös háztartás-
ban élő egyéb 

rokon jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavég-
zésre/foglalkoztatásra irányuló 
egyéb jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozás-
ból, őstermelői, illetve szellemi és 
más önálló tevékenységből szár-
mazó jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellá-
tásai (például rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás), korhatár 
előtti ellátás, szolgálati járandó-
ság, balettművésze-ti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, idősko-
rúak járadéka, a nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 
emeléséről szóló jogszabály hatá-
lya alá tartozó ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és gon-
dozásához kapcsolódó támogatá-
sok (különösen: GYED, GYES, 
GYET, családi pótlék, gyermek-
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tartásdíj, árvaellátás) 

5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósí-
tott rendszeres pénzbeli ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: 
kapott tartás-, ösztöndíj, értékpa-
pírból származó jövedelem, kis 
összegű kifizetések stb.) 

      

7. A család összes nettó jövedel-
me 

      

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

 

 

4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott okmá-

nyok a valóságnak megfelelnek. A támogatás megállapításához szükséges jövedelmet igazoló 

bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljá-

rás során történő felhasználásához, kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok va-

lódiságát az Önkormányzat ellenőrizheti. 

 

Acsa, 2017. …………………………….. 

 

        ……………………………….. 

                   kérelmező aláírása 

*A megfelelő válasz aláhúzandó! 

 

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, és a kérelem előnyös elbírálá-

sát biztosító körülményeket hitelt érdemlően igazolnia kell! 

 

 

A kérelem benyújtási határideje: 2017. december 8. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2. melléklet a 10/2017. (XI.08.)  önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Átvételi elismervény 

 

 

………………………………… (név) Acsa ……………………………………………… 

u. …………… szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a Acsa Község Önkormány-

zata képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017. 

(XI.08.) önkormányzati rendelete alapján, a(z)……………./2017. számú határozattal részem-

re megállapított……….. m3 mennyiségű tűzifát a mai napon átvettem. 

 

 

Acsa, 201…….………………………………………. 

 

 

 

………………………………                                             ………..……….…………… 

       Átadó             Átvevő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


