
1. melléklet a 10/2021. (XII.02.) önkormányzati rendelethez 

 

Ikt.sz :  SVO/………../2021.    A kérelem benyújtható: 2021. 12. 17. napjáig 

                                           

 

K É R E L E M 

tűzifa természetbeni támogatás megállapítására. 

 

Kérelmező neve: …................................................................................................................... 

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

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

Lakcím: 3712  Sajóvámos , ...................................................................................................... 

TAJ száma:…………………………………………………………………………………… 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................ 

Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik: 

            a./  tulajdonos,  b./  bérlő,  c./ családtag, d./  

 

A lakásban élő személyek neve: 

.................................................................................................................................................

... 

.................................................................................................................................................

... 

.................................................................................................................................................

... 

.................................................................................................................................................

... 

Lakóház nagysága: ........................m2.                Komfort fokozat:    szükség lakás 

Szobák száma: ......................                                                               komfort nélküli 

                                                                                                              komfortos 

Lakóház fűtés módjának megnevezése: ……………………………………………. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakásomnak fatüzelésre alkalmas 

fűtőberendezése van. 

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy helyszínen ellenőrizze a nyilatkozatban 

közölt adatok valódiságát. 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

            1./ A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen: 

a./ rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a 

pénzellátás  folyósításának igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata, 

b./ jövedelemmel rendelkező személyek esetében 

- a foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás, 

- egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év 

személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás, valamint a 

tárgyévre vonatkozó időszak 

              Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 



 

 

II) Jövedelmi adatok (A megfelelő rész jelölendő, kitöltendő!) 

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 

 

 

 

Sajóvámos, 2021……………….. hó…………nap. 

............................................................... 

                                                                                                        kérelmező 

A jövedelmek típusai 

A 

kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

házastárs(élettárs) 

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő egyéb 

rokon 

jövedelme 

Összesen 

1.    Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 

egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 

táppénz 

      

2.    Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó jövedelem 

      

3.    Nyugellátás, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásai 

(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 

ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 

járandóság, balettművészeti életjáradék, 

átmeneti bányászjáradék, időskorúak 

járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások emeléséről szóló jogszabály 

hatálya alá tartozó ellátás 

      

4.    A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó támogatások 

(különösen: GYED, GYES, GYET, családi 

pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

5.    Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátások 

      

6.    Egyéb jövedelem (különösen: kapott 

tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

      

7.    A család összes nettó jövedelme       

8.    A család összes nettó jövedelmét 

csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj 

összege) 

      


