
1. melléklet 

Kérelem szociális tüzelőanyag támogatáshoz  

 

Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tüzelőanyag 
támogatást megállapítani szíveskedjenek. 
 
 
A kérelmező adatai: 
Családi és utónév: …………………………………………………………………………. 
Születési név: ...…………………………………………………………………………….. 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………….. 
Születési helye, ideje (év, hó, nap:): ………………………………………………….… 
Állandó lakcíme: ………………………………………………………………………….… 
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………... 
TAJ száma: ………………………………………………………………………………….. 
Állampolgársága: …………………………………………………………………………… 
Telefonszám (nem kötelező megadni): …………………..…………………………….. 
 
Az ingatlan címe, amelyre a támogatást 
igényli:………………………………………………………………………………….…….. 
 

A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok: 
A kérelmező családi körülménye: 

 □ egyedülélő, 
 □ nem egyedülélő. 
 

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai: 
A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos 
lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ……. fő. 
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_______________________________________________________________________________ 
*a megfelelőt kérjük aláhúzni. 
 
 
 

 

Jövedelmi adatok: 

 
A jövedelem típusa: 

 

 
 

Kérelmező: 
 

 

A családban élő közeli hozzátartozók: 

1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó / közfoglalkoztatásból 
származó jövedelem 

     

2. Társas és egyéni vállalkozásból,  
őstermelői, illetve szellemi és 
más önálló tevékenységből 
származó jövedelem 

     

  3. Táppénz, gyermekgondozási  
      támogatások 

     

  4.Nyugellátás és egyéb  
   nyugdíjszerű rendszeres szociális  
   ellátások 

     

5. Önkormányzati, járási hivatal és   
    állami foglalkoztatási szerv által  
    folyósított rendszeres pénzbeli  
    ellátások  

     

6. Egyéb jövedelem (pl.: alkalmi   
    munkavégzésből származó    
    jövedelem) 
 

     

7. Összes jövedelem:      

 
A család/háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme: ………………….. Ft/fő.  
(A szociális ügyintéző tölti ki.) 
 
 
 
Nyilatkozatok: 
1) A háztartásomban más személy szociális célú tüzelőanyag támogatást 

igényelt /nem igényelt.* 
     Amennyiben igényelt, kérjük az igénylőt megnevezni:……………………..
  
2) Háztartásomban ..... fő halmozottan hátrányos/ hátrányos helyzetű* 

gyermeket tartok el. 
 
3)  Az alábbi ellátásokban részesülök:* 

a) aktív korúak ellátása, 
b) időskorúak járadéka, 

          c )  települési támogatás, ezen belül lakhatási támogatás. 



 

_______________________________________________________________________________
*a megfelelőt kérjük aláhúzni. 
 
 
  

4) Fenti című ingatlanban/lakásban családommal életvitelszerűen élek és 
az ingatlan fával való fűtése műszakilag biztosított. 
 

5) Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket és a 
szociális helyzetemet az Önkormányzati Hivatal környezettanulmány 
felvétele során ellenőrizheti, és amennyiben ezt nem teszem lehetővé, 
illetve megakadályozom, a jelen kérelmem elutasításra kerül. 

 
6) Hozzájárulok a kérelmemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási 

eljárás során történő felhasználásához. 
 

7) Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
fentiekben igazolt jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem, 
és az általam a kérelemben közölt egyéb adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

 
Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatási kérelem megállapítása iránti kérelemnek 
teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz 
esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 
 
Kesztölc,…….………………… 
  
                                                               
                                                               …………………………………….. 
 
                                                                       kérelmező aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
Tájékoztatás: 
Szükséges mellékletek: 
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, melyhez mellékelni 
kell: 
a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátást 
folyósító szerv utolsó havi igazolószelvényét és megállapító határozatát, 
b) munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkező személyek esetében 
ba) a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónap egy 
havi keresetigazolását, 
bb) egyéni vállalkozók, őstermelők, gazdasági társaság tagjai esetében a 
tárgyévet megelőző év adóbevallását, valamint a tárgyévre vonatkozó 
jövedelemről szóló nyilatkozatot, 
bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv 
másolatát, ennek hiányában az alkalmi munkát végző személy által kitöltött 
jövedelemnyilatkozatot. 


