
 

 

 

Beadási határidő: 2021. november 10.                                                     

Balatonmáriafürdő 

KÉRELEM 

Szociális célú tűzifa juttatás megállapítására 
 

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

 

Születési név: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Születési hely és idő: …………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………………………….. 

Telefonszám: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók adatai: 

 

Név, 

születési név 

Kérelmezőhöz 

fűződő 

kapcsolat 

(pl. házastárs, 

élettárs, 

gyermek) 

Születési hely, idő Anyja neve TAJ szám 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 

hozzátartozók közössége. 

Közeli hozzátartozó: 
a) a házastárs, az élettárs, 

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel 

nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló 

keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, 

örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya 

keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek) 

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a 

gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa 

vagy élettársa, valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér. 

 

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. 

 

 



 

 

 

 

3. Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem. 

 

4. *Nyilatkozom, hogy a járási hivatal által megállapított és folyósított 

 

a) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

 

b) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra 

 

c) időskorúak járadékára  

 

            vagyok jogosult.                                          

 

(*A megfelelő aláhúzandó! Csak abban az esetben húzza alá, ha fenti ellátások egyikében részesül! Az időskorúak 

járadéka nem nyugdíj!) 

A nyilatkozathoz mellékelni kell a jogosultság igazolásául szolgáló iratot (határozatot vagy igazolást)! 

 

5. *Nyilatkozom, hogy a családban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él. (*Csak abban az esetben aláhúzandó, ha a családban 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nevelkedik!) 

 

 

6. A kérelmező és a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók havi nettó jövedelme forintban: 

A jövedelem 

típusa 

Kérelmező Házastárs/ 

élettárs 

Közeli hozzátartozók  

1. Munkaviszonyból 

és más foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó jövedelem 

ebből: 

közfoglalkoztatásból 

származó 

        

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló 

tevékenységből 

származó jövedelem 

        

3. Táppénz-, 

gyermekgondozási 

támogatások 

        

4.Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

ellátás 

        

5.Önkormányzat, járási 

hivatal és az állami 

foglalkoztatási szerv 

által folyósított ellátások 

        

6. Egyéb jövedelem (pl. 

ösztöndíj, szakképzéssel 

összefüggő pénzbeli 

juttatások, nevelőszülői 

díj, föld és más ingatlan 

bérbeadásából származó 

jövedelem stb.) 

        

7. Összes jövedelem 

 

        

 

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

 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett jövedelmek 

valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, valamint a GYET és a 

fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 

 

 



 

 

 

 

7. Egyéb nyilatkozatok 

 

Kijelentem, hogy 

 

*életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó.) 

(* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 

rendelkezik.) 

 

- a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező 

lakcímen élnek  

             

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

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 – az állami 

adóhatóság útján – ellenőrizheti. 

 

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

 

___________________________, ___________ év ___________ hó _____ nap 

                                                                                                                                         ___________________ 

                       kérelmező aláírása 

                         ___________________ 

                       nagykorú hozzátartozó/k aláírása 

 

 

 

 

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

 

Jövedelem: – az az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

a) személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy 

külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, 

és 

b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 

kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 

hozzájárulást kell fizetni. 

 

Nem minősül jövedelemnek: 

1. a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások 

viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–(5) bekezdése 

szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 

4. a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szép korúak 

jubileumi juttatása, 

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek 

pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján 

történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra 

vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő 

munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban 

részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló 

törvény alapján adómentes bevétel, 

11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog 

átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy 

átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges 

lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 

12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a 

természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény 

által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor, 

13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)–z) pontja szerinti bevétel. 

 

A jogosultság megállapításakor 

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) 

származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont 

szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves 

jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 

Az a)-b) pontokban foglaltaktól eltérően az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott 

ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog 

ellenértékének azon részét, amelyen egy éven belül nem kerül sor életvitelszerű, tényleges lakhatás célját szolgáló ingatlan 

vagy vagyoni értékű jog vásárlására, az eladást vagy átruházást követő egy naptári év leteltét követő napon megszerzett 

jövedelemnek kell tekinteni. 

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a 

vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. 

 

A jövedelem igazolásának módjai: 

A jövedelem 

a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresetről kiállított munkáltatói 

igazolással, 

b) nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás esetén a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév 

elején megküldött elszámolási lappal, vagy az ellátást megállapító határozattal, ezek hiánya esetén nyugdíjszelvénnyel, vagy 

banki számlakivonattal, 

c) álláskeresési támogatás esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónapban 

folyósított támogatás összegéről szóló igazolással, ennek hiányában az utolsó havi folyósítás összegét igazoló szelvénnyel 

vagy bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással, vagy az ellátást megállapító határozattal, 

d) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolással, és az adóbevallással le nem zárt 

időszakra vonatkozóan havi bontásban kiállított könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával, 

e) ösztöndíj esetén a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes nyilvántartásból 

kinyomtatott, és a hallgató aláírásával ellátott adatlappal,  

f) a járási hivatal által folyósított ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló 

szelvénnyel, bankszámlakivonattal, vagy az ellátást megállapító határozattal,  

g) egyéb jövedelem esetén írásban tett nyilatkozattal igazolható. 

A kérelemhez mellékelni kell a fentiek szerinti jövedelemigazolást/igazolásokat! 
 


