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1. melléklet a 12/2022.(VIII.23.) önkormányzati rendelethez 

ADATLAP szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez 

 

Személyi adatok 

 

A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve:   

Születési neve:   

Anyja neve:   

Születési helye, ideje:   

Bejelentett lakóhely:   

Bejelentett tartózkodási hely:   

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  

Telefonszám (nem kötelező megadni):   

E-mail cím (nem kötelező megadni):   

 

A kérelmező háztartásában élő, az egy főre jutó jövedelem számításánál figyelembe vehető 

személyek adatai* 

Név, (születési név is) Születési helye, ideje Anyja neve TAJ száma 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek közössége. 
 

Jövedelmi adatok 

 

 A. B. C. 

A jövedelem típusa 
Kérelmez

ő 

A kérelmezővel közös háztartásban élő 

 további személyek 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

Ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

      

3. Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

      

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem       

7. Összes jövedelem       
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A háztartás egy főre jutó havi jövedelme (az ügyintéző tölti ki):   ,-Ft. 

 

Nyilatkozatok: 

 

A kérelmező háztartásában élő személyek közül 

 

 aktív korúak ellátásaként foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül          fő,  

 időskorúak járadékában részesül                                                                                    fő, 

 települési lakhatási támogatásban részesül                                                            fő, 

 a család a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 

 

 

A lakcímemre bejelentett …………………………………………………………. általam ismeretlen 

helyen tartózkodik, életvitelszerűen nem él az ingatlanban.  

 

 

NYILATKOZOM, hogy szociális célú tűzifa juttatás igénylése ügyben benyújtott kérelmem kedvező 

elbírálása esetén a jogorvoslati jogomról lemondok.  igen  nem 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

 

Ásotthalom, ___________  év ________________ hó  ____  nap. 

 

 

         kérelmező aláírása  

 

 

 

A kérelemhez csatolandó iratok: 

 

1) Jövedelem igazolására: 

 

nyugdíjfolyósító által kiállított igazolás a nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás összegéről (úgynevezett „zöld 

papír), postai vagy banki igazolás 

munkáltató által kiállított jövedelemigazolás  

gyermekekhez kapcsolódó gyes, gyed, családi pótlék stb. esetén az ennek megállapítására vonatkozó 

határozat 

-  munkanélküli, vagy egyéb támogatás esetén az annak megállapítására vonatkozó határozat 

- gyermektartásdíj esetén az annak megállapítására vonatkozó határozat, bírói ítélet, vagy szülők 

közötti megállapodás, szülői nyilatkozat 

- alkalmi munkából származó jövedelem esetén annak összegére vonatkozó írásbeli nyilatkozat 

 

2) Állandó lakó- és tartózkodási hely megléte esetén nyilatkozat arról, hogy  életvitelszerűen hol 

él az adott személy 

 


