
K é r e l e m  
t e l e p ü l é s i  t ü z e l ő  t á m o g a t á s  m e g á l l a p í t á s á h o z  

 
 
Kérelmező: 

 
Neve: .......................................................................... Születési neve: ..................................................  

Anyja neve: ........................................................................ TAJ száma: ................................................  

Születési helye, ideje: ......................................................... Állampolgársága: .......................................  

Családi állapota: …………………………………… 

Lakóhelye: ..............................................................................................................................................  

Tartózkodási helye: ................................................................................................................................  

Elérési lehetősége:..................................................................................................................................  

Bankszámlaszám: …………………………………………………………………………………….. 

 
A lakásban életvitelszerűen együtt élő, közeli hozzátartozók: 
 

Név 
 

Születési hely, 
idő 

Anyja neve Rokoni 
kapcsolat 

TAJ száma 

     

     

     

     

     

     

 
 
A települési tüzelő támogatás igénylésének indoka: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs 
(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő egyéb 

rokon jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(például rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás), korhatár előtti 
ellátás, szolgálati járandóság, 
balettművésze-ti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: GYED, 
GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: 
kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, 
kis összegű kifizetések stb.) 

      

7. A család összes nettó jövedelme       

8. A család összes nettó jövedelmét 
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj 
összege) 

      

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),  
b) a 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 - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  
 
Dátum: ................................................  
                                                                                          ...............................................                                        
                                                                                                    kérelmező aláírása                                                     



Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyi adatai 

Neve: ............................................................................................................................................ 
Születési neve: .............................................................................................................................. 
Anyja neve: ................................................................................................................................. 
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 
Lakóhely: ..................................................................................................................................... 
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................... 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................... 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község 

................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: 

................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község 

.................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: 

................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti 
építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... 

város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés 
ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ 

város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a 
szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
a szerzés ideje: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 
a szerzés ideje: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a 
szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap                                   

                                                                                                                      ................................................ 
aláírás 

 



Csatolandó mellékletek: 
- A jövedelem igazolására: 
a) a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, 
b) nyugdíjfolyósító igazgatóság által a nyugellátás összegéről kiállított igazolás, 
c) hatóság által hozott határozattal vagy kiállított hatósági bizonyítvánnyal, 
d) büntetőjogi felelősség mellett tett nyilatkozattal. 
Amennyiben a kérelemhez csatolt jövedelemigazolásban 0 Ft havi jövedelem kerül feltüntetésre, a 
jövedelemmel nem rendelkező személy részére az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiadott és 
a munkanélküli regisztrációról szóló dokumentum csatolása szükséges, ennek hiányában a kérelmet 
el kell utasítani. 
- 16. évet betöltött gyermek esetében tanulói jogviszony igazolás. 
- A házasságot felbontó, a tartásdíjat megállapító bírósági végzés, ezek hiányában a szülők 
nyilatkozata. 
 
A települési eseti támogatáshoz csatolni kell a rendkívüli élethelyzetet bizonyító igazolást (pl.: 
elemi kár okozta helyreállítási költségekről készített kimutatást, a közüzemi vagy más tartozást 
igazoló számlát, a felhasználási célt igazoló egyéb iratot, dokumentumot, nyilatkozatot.) 
 
 
Kijelentem, hogy a települési tüzelő támogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes 
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. 
(Nemleges válasz esetén, kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.) 
 
Kelt: …………………….... 
 
 
                                                                                         ………………………………. 
                                                                                                          kérelmező 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


