
Nagyközség Önkormányzata

Kérelem szociális tűzifa igénylésére

Név:...............................................................................................................................................

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

Születési hely:......................................................idő:...................................................................

Lakóhely:........................település.......................................................közterület neve....................házszám.

Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakóhelyével):....................................................................

település...........................................................közterület neve...............................házszám.

2./ A kérelmező családtagjai:
1.) Név: 2.) Név

Szül. hely: Szül. hely:

Szül. idő: Szül. idő:

Hozzátart. minőség: Hozzátart. minőség:

3.) Név: 4.) Név:

Szül. hely: Szül. hely:

Szül. idő: Szül. idő:

Hozzátart. minőség: Hozzátart. minőség:

5.) Név: 6.) Név:
Szül. hely: Szül. hely:

Szül. idő: Szül. idő:

Hozzátart. minőség: Hozzátart. minőség:

7.) Név 8.) Név:

Szül. hely Szül. hely:

Szül. idő: Szül. idő:

Hozzátart. minőség: Hozzátart. minőség:

A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult:    (a kívánt rész aláhúzandó).
a) aktív korúak ellátására jogosult
ab) időskorúak járadékában részesülő vagy egyedülálló nyugdíjas
ac) települési támogatásban részesülő
ad) lakásfenntartási támogatásban részesülő
b) halmozottan hátrányos helyzetű gyereket (egyedül) nevelő szülő
ba) három vagy többgyermekes család
bc) a családban tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él.



JÖVEDELEM NYILATKOZAT

A jövedelmek típusai
Kérelmező
jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme

a) b) c) d) e) f)

1
.

Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz

2
.

Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások

3
.

A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (GYED, GYES, 
GYET, családi pótlék, 
gyermektartási díj stb)

4
.

Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított 
rendszeres szociális és pénzbeli 
ellátás (munkanélküli járadék, 
rendszeres szociális és nevelési 
segély, jövedelempótló 
támogatások stb.)

5
.

A család havi nettó jövedelme 
összesen:

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

Büntetőjogi  felelősségem tudatában  kijelentem,  hogy a JÖVEDELEM NYILATKOZAT – ban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a JÖVEDELEM NYILATKOZAT – ban közölt adatok valódiságát a Szociális
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  10.§.  (2)  bekezdése  alapján  az
önkormányzat a fővárosi, a megyei NAV útján ellenőrizheti.

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

........................................................
kérelmező aláírása

Mellékelni kell:   Jövedelemigazolást, és a háztartásban élők személyes okiratának másolatát  .


