
Valkó Nagyközség Önkormányzat
2114 Valkó, Rákóczi u. 3. 06-28/483-44306-28/572-031

email: hivatal@valko.hu

KÉRELEM
szociális és önkormányzati tűzifa támogatás megállapításához

Alulírott, kérem Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottságát,
hogy részemre szociális és önkormányzati tűzifa támogatást megállapítani szíveskedjen!

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. Neve: ..............................................................................................................................................

1.2. Születési neve: …............................................................................................................................

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

1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): …............................................................................................

1.5. Lakóhelye: ......................................................................................................................................

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

1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): ........................................................................
1.8. Állampolgársága: …………………………………………………………………………………

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

2. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok:

2.1. A kérelmező családi körülménye:

2.1.1.  egyedül élő                      2.1.2.  nem egyedül élő

2.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma összesen: …….…….......... fő

  A B C D E G

Közeli hozzátartozó
neve 

(születési neve)

Anyja neve Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási 

Azonosító Jele

Családi kapcsolat
megnevezése Megjegyzés*

1.
           

2.
           

3.
           

4.
           

5.
           

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, 
a) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
b) életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének 
betöltését megelőzően is fennállt.



3. Jövedelmi adatok:

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozók havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa Kérelmező Házastársa

(Élettársa)
Gyermeke Gyermeke Gyermeke

Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszony-
ból származó
ebből közfoglalkoztatásból 
származó:

        

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből 
származó
3. Alkalmi 
munkavégzésből származó
4. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások
6. Önkormányzat, járási 
hivatal és munkaügyi 
szervek által folyósított 
ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelmet 
csökkentő kiadás (pl.: 
tartásdíj fizetés)

A kérelemhez mellékelni kell a benyújtást megelőző hónap jövedelemigazolását!!

3.1. A család összjövedelme (ügyintéző tölti ki!!): .................................Ft

3.2. Egy főre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki!!): .................................. Ft 

III. Nyilatkozat

Az általam használt fűtési forma (megfelelő aláhúzandó):
 fa,
 gáz,
 villany,
 egyéb: ………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy
 életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó);
 a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul  veszem,  hogy  a  kérelemben  közölt  adatok  valódiságát  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes hatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok  a  kérelemben  szereplő  adatoknak  a  szociális  igazgatási  eljárás  során  történő
felhasználásához.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés
esetén a támogatás visszavonható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás ellenértékét az
önkormányzat kamattal megemelt összegben visszakövetelheti.

Valkó, 2022. .....................................................

…....................................................................
kérelmező


