
Kérelem  
szociális tűzifa igénylésére 

 
Név:............................................................................................................. 
Születési Név:.............................................................................................. 
Anyja neve:.................................................................................................. 
Születési hely és idő: .................................................................................. 
Lakóhely:....................................................település ……….............................közterület neve ................. házszám. 
Tartózkodási helye:  (ha nem azonos a lakóhelyével) 
................................................................................. település....................................................... közterület neve ............... házszám. 

Telefonszám: /kötelező megadni/............................................................................................... 
 
Kérelmező és vele közös háztartásban élők felsorolása: 

sorszám Név Születési hely, idő TAJ szám hozzátartozói 
minőség 

Jövedelme 
Ft/hó 

1.    kérelmező  

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

összesen:  

Háztartás egy főre jutó havi jövedelme: (Ft/hó/fő)  

 
*A háztartásban élők az alábbi ellátások valamelyikében részesülnek-e: 
a) aktív korúak ellátására, 
b) időskorúak járadékára, 
c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
d) a települési támogatásra jogosultak. *(a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a háztartásomban élő személyek 
egyikének sincs a birtokában 2 m3 - nél nagyobb mennyiségű tűzifa. 
Csatolandók az Szt. 10. §-ban meghatározott jövedelmekről kiállított jövedelemigazolások. 
Részletes leírás a hátoldalon! 

 

Kelt:.............................................................  
........................................................ 

kérelmező aláírása 



Kitöltési útmutató 
Tájékoztató információk 

Jövedelem igazolások: 
a.) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelem 

igazolása, 
- családtámogatási ellátásokról (pl:családi pótlék, GYES, GYET) igazolást kérni nem kell, mert hivatalunk 
elektronikus úton szerzi be az igazolást, 
- Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kapott ellátások esetén szükséges az elmúlt hónap nyugdíjszelvénye és az 
év elején kiadott igazolás. 

b.) -a nem havi rendszerességgel szerzett, ill. vállalkozásból őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell igazolni, 

c.) ha a jövedelem alkalmi munkavégzésből származik, annak összegéről nyilatkozni kell. 
Tájékoztatjuk, hogy a jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni: 

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, 
c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

összegét meghaladó részét. 
 
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani: a rendkívüli települési támogatás,  
a lakásfenntartási támogatás, a lakhatáshoz kapcsolódó és a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott 
rendszeres települési támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatás, a 
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön 
ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a szépkorúak jubileumi juttatása, a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 
fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az 
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértéke, a házi segítségnyújtás keretében 
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 

 
Egy jogcímen csak egyszer lehet támogatást igényelni. 
Háztartásonként csak egy személy igényelhet támogatást legkésőbb 2017. február 1-jéig vagy a tűzifa 
keretének kimerüléséig. 

Egy és kétszemélyes háztartás részére legfeljebb 1 m3 tűzifa adható. 
Három vagy több személyes háztartás részére legfeljebb 2 m3 tűzifa adható. 

 
Azzal szemben, aki a rendeletben biztosított szociális tűzifa juttatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
veszi igénybe vagy értékesíti, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi  III. 
törvény 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárást kell lefolytatni. 

 

A támogatási kérelemről szóló döntés meghozatalára a Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális 
Bizottságot bízta meg. 

 
A kérelmeket a szociális iroda munkatársainak lehet leadni ügyfélfogadási időben, melyhez a kérelmezőnek 
érvényes személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját be kell mutatnia. 

 
Ügyfélfogadási idő: 
hétfő 8:00-12:00 és 13:00-17:00 
kedd 8:00-12:00 
szerda 8:00-12:00 
péntek 8:00-12:00 

 
Érdeklődni lehet a 76/382-145-ös telefonszámon a 104-es melléken. 
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