
BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.; Pf.: 10.  Tel.: 54/472-002

E-mail: pmhivatal@biharnagybajom.hu

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

Név: ……………………………………………………………………………………………..

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………

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

TAJ száma: …………………………..……; telefonszám: …………………………………….

Lakóhely: 4172 Biharnagybajom, …………………………….…… út/utca ……………. szám
alatti  lakos  kérem,  hogy  részemre  Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  a  szociális  tüzelőanyag  támogatás  helyi  szabályairól  szóló  önkormányzati
rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát
biztosítani, az alábbiakra való tekintettel:

a) jogosult vagyok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
           aa) aktív korúak ellátására / közfoglalkoztatásban veszek részt*
           ab) időskorúak járadékára
           ac) települési támogatásra (ezen belül: gyógyszertámogatás – közműdíj támogatás)* 
           ad) ápolási díjra
           ae) rokkantsági járadékra, rokkantsági ellátásra
           af) közgyógyellátásra vagyok jogosult.

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élek

c) egy főre eső jövedelem alapján (családban élők esetén maximum 99.750,- Ft, egyedül
élők esetén maximum 114.000,- Ft)

A család életében bekövetkezett rendkívüli élethelyzet: ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem /  nem rendelkezem*

Nyilatkozom, hogy az erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos: vagyok     /       nem vagyok*

Nyilatkozom, hogy az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést: végeztem  / nem végeztem*



Tudomásul veszem, hogy a kapott fa nem értékesíthető, más személynek át nem adható, csak
én használhatom fel. Amennyiben kiderül, hogy az mégis – igazolhatóan - eladásra, vagy más
személynek átadásra kerül, az kizárással jár - további - ezen támogatási formából. 

Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  kérelemben  közölt  adatok  a
valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kérelmem elbírálása során megállapításra kerül, hogy
valótlan adatokat tüntettem fel, a kérelmem elutasításra kerül. 

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

Biharnagybajom, 2020. ………………….…….

……………………………………
aláírás

A kérelem benyújtásának határideje: 2020. december 10. 
(A határidő jogvesztő!)

Csatolandó dokumentumok:
a) és b) pont szerinti  ellátásban részesülők esetében a jogosultságot megállapító határozat;
c) pont alapján benyújtandó kérelemnél a család valamennyi tagjának szükséges a rendszeres
pénzellátásban  részesülő  személy  esetén  a  pénzellátás  folyósítását  igazoló  szelvény;
keresőtevékenységet végző esetén munkáltatói igazolás

(*A megfelelő aláhúzandó!)



A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:

Név Születési hely, idő Anyja neve
Rokoni

fok

Társadalom-
biztosítási

Azonosító Jel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Jövedelmi adatok  (Azokról szóló IGAZOLÁS CSATOLANDÓ!)

A jövedelmek típusai
Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös

háztartásban élő
házastárs/élettárs

jövedelme

A kérelmező családjában
élő egyéb személyek

jövedelme
Összesen

1.Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló

egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és

táppénz

2.Társas és egyéni
vállalkozásból származó

jövedelem

3.Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT, RSZS, ápolási díj)

4.Ingatlan, ingó
vagyontárgyak

értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából

származó jövedelem
5.Nyugellátás, baleseti

nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások

6.A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó

támogatások (GYES, GYED.
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)

7.A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres

pénzbeli ellátás

8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem

9.Egyéb (pl. ösztöndíj)

10.Összes jövedelem:

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


