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Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 

Tel.: 06-80-627-727 

 

 

Szociális célú tüzelőanyag támogatás 

igényléséhez kérelem 

 
Benyújtási határidő: 2022. 11. 07. 

 

 

 

I. A KÉRELMEZŐ ADATAI 

 

Név: ………………………………………. születési név: ……………………………………. 

 

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

 

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

 

Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………... 

 

TAJ száma (kötelező megadni): ……………………………………………………………… 

 

Elérhetőség: …………….………….………….    Mobil: ………………….……….…………. 

 

 

II. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok 

 

a) a kérelmező családi körülménye (a megfelelő részt aláhúzással jelölni) 

 

egyedülálló    nem egyedül élő 

 

b) A kérelmező háztartásában élők száma: ……………… fő 

 

Név, születési név Születési hely, idő TAJ száma 
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 
 

*Lakásomat fával fűtöm  /  részben fával fűtöm 
 

Nyilatkozom, hogy a kapott szociális tűzifát tovább nem értékesítem! 
 

Kismaros, 2022. ……………..…. hó …….. nap 

 

        …….………………………. 

                 kérelmező aláírása 

 
III. Jövedelmi adatok 

 

Jövedelmek 

típusai 

Kérelmező 

jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen 

Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és 

táppénz 

         

Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 

jövedelem 

         

Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 
értékesítéséből, vagyoni 

értékű jog átruházásából 

származó jövedelem 

         

Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

         

A gyermek ellátásához, 

és gondozásához 
kapcsolódó támogatások 

(GYES, GYED, GYET, 

családi pótlék, 
gyermektartásdíj stb.) 

         

Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás 

(munkanélküli járadék, 
rendszeres szociális és 

nevelési segély, 

jövedelempótló 
támogatások, stb.) 

         

Föld bérbeadásából 

származó jövedelem 
         

Egyéb (pl.: ösztöndíj, 
értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

         

Összes bruttó jövedelem          

A család havi nettó 

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

 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti. 

 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

A kérelemhez csatolandó: 

- Jövedelemnyilatkozat (keresetigazolás, nyugdíjszelvény, OTP átutal., GYES, GYET szelvény, 

stb. /közös háztartásban élők utolsó 3 havi (nettó) jövedelmére vonatkozó igazolás/. 

- Lakcímkártya másolata, mely igazolja, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően 

legalább egy éve bejelentett kismarosi lakóhellyel rendelkezik. 
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2. melléklet 

Szociális célú tüzelőanyag támogatás 2022  

Kérelemhez melléklet 

NYILATKOZAT 

Kismaros Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális célú 

tüzelőanyag pályázaton keménylombos tűzifa vásárlására támogatást nyert el. 

Az önkormányzat dolgozóinak munkáját segítve, kérjük nyilatkozzon, hogy a tűzifát 

gurigában, vagy hasogatva igényli-e! 

Kérelmező adatai 

Név:……………………………………………………  

Születési név………………………………………… 

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

Anyja neve: …………………………………………….. 

TAJ száma: …………………………………………… 

 

Kérem a megfelelőt aláhúzni: 

 

A szociális célú tűzifát gurigában kérem. 

 

A szociális célú tűzifát hasogatva kérem. 

 

 

Dátum: ……………………………………             Aláírás: ……………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


