
 1. melléklet a 14/2021. (XI.4.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem szociális tűzifa támogatás nyújtásához 

Alulírott (név)……………..……………..…..…………………………...…………..…………  

születési név: ………………….……. …… szül. hely:……..…………………………….……. 

szül. idő: ……………….…………anyja neve: ……………….…..…………………………… 

Sárkeresztúr, ……………………………………………. szám alatti lakos kérem, hogy 

részemre a címemként megjelölt ingatlanra tekintettel Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás 2021. évi szabályairól szóló 14/2021. 

(XI.4.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként a 

rendeletben meghatározott mennyiségű tűzifa támogatást biztosítani. 

Kijelentem, hogy   

a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szoctv.) szerint aktív korúak ellátására vagyok jogosult   

b.) a Szoctv. szerinti időskorúak járadékára vagyok jogosult   

c.) lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban részesülök   

d.) határozatban megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek   

e.) a Szoctv. szerinti egyedül élő vagyok és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 

minimálbér 150%-át (bruttó 251 100 Ft)   

f.) három vagy több gyermeket nevelő család, akiknek az egy főre jutó jövedelme nem haladja 

meg a minimálbér 200%-át (bruttó 334 800Ft);   

g.) 2021. november 30-ig 65. életévüket betöltött személyek, akiknek az egy főre jutó 

jövedelme nem haladja meg a minimálbér 200%-át (334 800Ft);   

h.) a különleges méltánylást érdemlő kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg a minimálbért (bruttó 167 400Ft).   

(A megfelelő rész bekarikázandó) 

Nyilatkozom, hogy lakásom a következő mód(ok)on fűthető: 

□tűzifával □gázzal □vegyes tüzeléssel □egyéb, mégpedig: ……………………. 

(A megfelelő X-szel jelölendő) 

Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelemmel érintett ingatlan a bejelentett: 

□lakóhelyem □tartózkodási helyem. 

(A megfelelő X-szel jelölendő) 

Nyilatkozom, hogy a lakáshasználatom jogcíme: 

□tulajdonos □bérlő □családtag □egyéb, mégpedig: ………………………. 

(A megfelelő X-szel jelölendő) 
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Tudomásul veszem, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy bármely, a jelen kérelemben 

szereplő vagy ahhoz csatolt adatom vagy nyilatkozatom valótlan, valamint ha a 

kérelmemet késedelmesen nyújtom be, úgy a szociális tűzifa támogatás iránti kérelmem 

elutasításra kerül. 

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímre bejelentve) élők száma: ............ fő. 

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 A B C D 

 Név, rokonsági fok Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Anyja neve Havi jövedelem 

(Ft) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

A tűzifa Önkormányzat udvarából történő egyéni elszállítását vállalom / nem vállalom. 

(A megfelelő rész aláhúzandó) 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. Kijelentem, hogy a jelen kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés 

elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt 

áthúzással törölni) 

Sárkeresztúr, ………………………………… 

 

…………………………….. 

kérelmező 


