
1.számú melléklet 
 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉHEZ KÉRELEM 
 
Kérelmező neve: ………………………………………. Leánykori név: …………………….. 
 
Állandó lakcíme: ……………………………………………………………………………… 
 
Tartózkodási helye (értesítési címe)………………………………………………………....... 
 
Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………….... 
 
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………. 
 
Taj száma: ……………………….Adóazonosító száma: ……………………..……………… 
 
Telefonon elérhető vagyok: …………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (megfelelő 
rész aláhúzandó). 
 
A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 
 
 
Név 

 
Rokoni 
kapcsolat 

 
Születési idő 

 
TAJ szám 

 
Anyja neve 

     

     

     

     

     

 
A kérelem indoklása: 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Részesül-e a következő rendszeres szociális pénzbeni/természetben nyújtott támogatások 
valamelyikében? (Jelölje X-el a megfelelő választ!)  

Támogatási forma igen nem 
Aktív korúak ellátása   
Időskorúak járadéka   
Adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési 
támogatás 

  

Lakásfenntartási támogatás   
Gyvt-ben szabályozott HHH gyermeket nevelő család   

 
 
 



Jövedelmi adatok: 
    

  
  

A jövedelmek típusai 

   
  

A 
kérelmez

ő  
jövedelm

e 

  
Kérelme 

zővel  
közös  

háztartás 
ban élő  

házastárs 
(élettárs) 
jövedelm

e 

   
  

A kérelmezővel  
közös háztartásban 

élő egyéb rokon 
jövedelme 

   
  
  

Összesen 

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

              

   2.   Társas és egyéni vállalkozásból származó 
jövedelem 

              

   3.   Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből 
származó jövedelem 

              

   4.   Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

              

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

              

   6.   Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja] 

              

   7.   Föld bérbeadásából származó jövedelem               
   8.   Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.) 

              

   9.   Összes bruttó jövedelem               
  

10.
   Személyi jövedelemadó vagy előleg összege               

  
11.

   Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege               

  
12.

   Munkavállalói járulék összege               

  
13.

   A család összes nettó jövedelme 9-
(10+11+12) 

              

  
14.

   A család összes nettó jövedelmét csökkentő 
tényezők (tartásdíj összege) 

              

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



NYILATKOZATOK 

(kérelmezőre/háztartásban élőkre vonatkozó rész aláhúzandó, kitöltése kötelező) 
 

 
1. Alulírott ………………………………………..büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy gyermekemet/imet egyedülállóként nevelem. 
 

2. Házastársamtól/élettársamtól külön élek. 
 
 

3. Alulírott ……………………………………… nyilatkozom, hogy 
…………………………………….nevű gyermekem/eim után havi 
…………………… Ft gyerektartásdíjat kapok. 
 

4. Alulírott …………………………………… (született: ……….. év ………………. hó 
…….. nap, szül. hely: …………………………… , anyja neve: 
………………………………..) lakcím: 5136 Jászszentandrás, 
………………………………… út ………… szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy rendszeres jövedelemmel nem 
rendelkezem, a nem havi rendszerességből származó jövedelmem (mely a kérelem 
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap egyhavi átlaga): 

5. Alulírott nyilatkozom, hogy széntüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkezem. 
 

6. Kijelentem, hogy a szociális tüzelőanyag támogatás megállapítása iránti kérelemnek 
teljes egészében helyt adó határozat elleni fellebbezési jogomról lemondok.  
(megfelelő rész aláhúzandó) 

 
igen   nem 

 
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. törvény 51. § (5) 
bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél vagy képviselője aki rosszhiszeműen az ügy 
szempontjából jelentős valótlan tényt állít eljárási bírsággal sújtható. Tudomásul 
veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal 
megemelt összegben visszaköveteli. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a Sztv. 10. § 
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező igazgatósága útján- ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 
történő felhasználásához. 
 
 
………………………………….    ………………………………. 
 kérelmező aláírása     családban élő nagykorú aláírása 



 
A kérelemhez csatolni kell:  
 

− a kérelmező a kérelemben saját valamint és a vele közös háztartásban élő családtagok 
adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra 
vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni 
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.  
A jövedelemszámításnál az irányadó időszak –az 1993. évi III. tv. 10. §-ának 
megfelelően – havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az igénylést megelőző 1 
havi jövedelmekről munkáltatói-, egyéb jövedelmeknél az igénylést megelőző 12 
hónap NAV igazolás, nyugdíjasnál utolsó havi eredeti nyugdíjszelvény és a „zöld” 
értesítés a folyósított ellátás típusáról és összegéről szükséges. 

     A kérelmező és vele együtt lakó családtagok jövedelmi kimutatása (megelőző 1  
     hónap)munkanélküli esetében az ellátást megállapító határozat, vagy az  
     együttműködésről szóló igazolást a területileg illetékes Munkaügyi Központ 


