
1. melléldet

I.1.A
Neve:

xnnELEM
szociális cél.ű tűziíára

kérelmező személyes adatai

Születési neve: ........

Anr-ja neve: ........

Sztiletési hely, év, hó, nap:

Lakóhel"v:

Tartózkodási hely:

TAJ száma: ... ...

I.2. A kérelmezővel közös háztartásban élők szám a :.......fő

Kérem, hogy részemre szíveskedjenek természetbeni juttatáskónt tűzifát biáosítani.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert: (aldhúzással jelölni)

a) Aktív korúak ellátásában részesülök

b) Idő skoru ak j ar adékában ré sze sülök

c) Települési támogatásban:

kérelmezővel közös háztartásban élők
születési hely év,

ca) ápolási



cb) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások

cc) egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások
hozzájátulásban

d) Rendszeres gyeímekvédelmi kedvezményben részesülök

e) Közmunkaprogramban veszek résá

II. Jövedelmi adatok

költségeihez valő

A családban 
^z 

egy főre jutó jövedelem havi összege: ......... .Bttfő
(Az ügyintéző tölti ki!)

jövedelem típusa kérelmező közös háztartásban élő személvek

munkaviszonyból,
foglalkoztatási
jogviszonyból
származő
társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, i||etve
szellemi és más
önálló
ter,ékenr-ségből
származő
alkalmi
munkavégzésből
származő
táppénz, g},ed,
gt,es, gt,et, családi
pótlék
nyugellátás és

egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális ellátások
önkormányzat és

munkaügyi
szervek által
folyósított
ellátások
Egyéb

Osszesen



Alulírott kérelrrrező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban

rneghatározott módon vissza kel1 térítenem.

Litér. 2021 .......,.,.....hó........nap.

kérelmező

rÁlÉtxozTATó

1. A kérelmezőnek az egy főre iutó iövedelmet igazolnia kell:

- A családban élők jövedelmének igazolása a jövedelem típusának megfelelő irattal

(pl, munkáltatői i gazol ás. nyugd íj szelvény) törlénik.

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. ér,i lII. törr,ény 10. 5s 52..irrr,

,.(2) Aj ogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységbő1 (a

továbbiakban együtt: vállalkozás) származő - jövedelem esetén a kérelem benyújtását

megelőző hónap jövedelmét,

b) a nern havi rendszerességgel szerzeít, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a

kérelerrr benyirjtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap a|att szerzett jövedelem

egYhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon

hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves

jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani."
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