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1.SZ. MELLÉKLET A  8/2019 (X.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 

 

KÉRELEM 
Szociális tűzifa igényléséhez 

Kérelmező adatai: 

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………... 

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

Születési helye: …………………………………………….    Ideje: ..……………..év..….….….hó……….nap  

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

Állampolgársága:…………………………………..  Neme:…………………Családi állapota:………………….       

TAJ száma:……....………………………………….…    Adóazonosító jele: ……………………………………. 

Telefonszám/elérhetőség:……………………………………………………………………………………………. 

Lakóhelye: …………………………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………………………. 

Kijelentem, hogy keresőtevékenységet: (bekarikázandó) 

1.) folytatok 2.) nem folytatok  3.) napi 4 órában folytatok   

 
Kérelmező családjában* (azonos lakcímen) élő közeli hozzátartozók száma: …………….fő 
 
Kérelmező családjában élők személyi adatai: 
 

 
NÉV 

Születési adatok 
(hely, idő) 

Anyja neve 
Rokoni 

kapcsolat 
TAJ szám 

1 
  

 
   

2 
  

 
   

3 
  

 
   

4 
  

 
   

5 
     

 
* Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

 
Kérelem indoka:  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Jövedelmi adatok: 
 

A jövedelem típusa 

A kérelmező 
jövedelme 

Házastárs (élettárs) 
jövedelme 

A kérelmező 
családjában a közeli 

hozzátartozók 
jövedelme 

Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó jövedelem 
 

   

Társas és egyéni 
vállalkozásból származó nettó 
jövedelem 
 

   

Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 
 
 

   

Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 
 

   

Önkormányzat, járási hivatal 
és munkaügyi szervek által 
nyújtott ellátások 
 

   

Egyéb nettó jövedelem  
(alkalmi munka) 
 

 
 

  

Összes nettó jövedelem 
 
 
 

  

 
ÖSSZESEN 

 

 

Az egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:…………………..……………………Ft/fő 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmek igazolására szolgáló iratokat. 

Nyilatkozat 

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 az állami adóhatóság útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban 
szereplő adatok alapján – ellenőrizheti.  

Egyúttal tudomásul veszem, hogy az eljárás keretében a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
környezettanulmányt végezhet otthonomban.  

Tudomásul veszem, hogy az ellátás folyósítását érintő változásokat írásban, azok bekövetkeztétől 
számított 15 napon belül bejelentem.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához, a megjelölt szolgáltatóhoz való továbbításhoz és az adataim kezeléséhez.  

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

 
Fertőszentmiklós,  ..……………………………………………… 
 
 

 
……….…………………………… 

Kérelmező aláírása 


