
KÉRELEM 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉHEZ 

 

Kérelmező  

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

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

Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………..  

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

Lakcíme: ………………………………………………………………………………………. 

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

Havi jövedelme: ……………………………………………………………………………….. 

Telefonszám:………………………. e-mail cím: …………………………………………….. 

Kérelmezővel egy lakcímen élők adatai és jövedelmei: 

 Név 

(születési név) 

Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Anyja neve Jövedelem 

típusa 

Jövedelem 

(Ft/hó) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.  Jövedelem összesen:                                                                                                      Ft/hó 

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ……………….. Ft/hó. 

Kérelmem elbírálásakor kérem figyelembe venni, hogy  

aktív korúak ellátásában részesülök, határozat száma: ………………………………  

időskorúak járadékában részesülök, határozat száma: ………………………………. 

települési támogatásban részesülők, határozat száma: ……………………………… 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelek, határozat  

száma: ………………………………………………………………………………….  



halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, határozat száma: ……………… 

65 év feletti egyedül élő személy vagyok és jövedelmem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500,- Ft-ot),  havi jövedelmem: 

……………………… Ft. 

egyéb indok alapján kérem a támogatást, ennek oka:  

………………………………………………………………………………………… 

Nyilatkozatok 

 

Széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem   - nem 

rendelkezem 

 

Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:  rendelkezem  - nem 

rendelkezem 

 

A lakóingatlan fűtési módja/módjai:             

 

Központi fűtés. Hagyományos fűtés: kályha, kandalló. 

  

(Ha több fűtési móddal rendelkezik, akkor aláhúzással jelezze a fűtés módját!) 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek 

- életvitelszerűen a bejelentett állandó lakóhelyemen élek. 

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására 

jogosult szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a részemre megállapított ingyenesen 

biztosított szociális szenet vagy tűzifát értékesítem, vagy más részére átadom, vagy utólag 

megállapításra kerül, hogy a támogatást jogosulatlanul vettem igénybe, akkor a támogatás 

ellenértékét és a kiszállítás költséget köteles vagyok visszafizetni. 

 

Szegvár, ……….. év. …..……………………….. hó ……….. nap 

 

 

………………………………   ……………………………………. 

            kérelmező aláírása          a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
1. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni. 
2. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem rendszeres jövedelem, 

illetve vállalkozásból. őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg 

egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.  
3. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság igazolása, munkáltatói igazolás, stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 

4. Aktív korúak ellátásról a megállapító és megszüntető határozat. 
5. Időskorúak járadékáról a megállapító és megszüntető határozat. 

6. Munkaügyi Kiskönyv, ha regisztrált munkanélküli. 

7. Ha jövedelemmel nem rendelkezik, akkor nyilatkozat arról, hogy nem rendelkezik jövedelemmel. 
8. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva azt ott élők személyek számával.  

A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú személyeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a 

vele azonos lakóingatlanban élő személy nem cselekvőképes helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. 


