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9167 

KÉRELEM 

Alulírott kérem, hogy részemre szociális tüzelőanyag támogatást szíveskedjenek 

megállapítani. 

NYILATKOZAT 

 

A) Személyi adatok 

1.) A kérelmező neve (leánykori név is): .............................................................................. 

a) Anyja neve: ..................................................................................................................... 

b)  Születési helye, ideje: ...................................................................................................... 

c) Lakóhelyének címe: ......................................................................................................... 

2.) A nyilatkozat benyújtásának időpontjában  

a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ...................................... 

3.) A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozók adatai: 

   Név  Születési hely, 

idő 

 Anyja neve 

 - házastársa, élettársa       

 - egyéb rokon       

 - gyermekei       

        

        

        

        

 

4.) Nyilatkozom, a következőkről:  

- Aktív korúak ellátásában részesülök: igen/nem (megfelelő aláhúzandó) 

- Időskorúak járadékában részesülök:  igen/nem (megfelelő aláhúzandó) 

- Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesülök:  igen/nem (megfelelő 

aláhúzandó) 
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek: igen/nem (megfelelő aláhúzandó) 

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek 

valódiságának igazolására szolgáló iratokat. 

 



B) 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 

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. Munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás 

            

 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) 

            

 

Kijelentem, hogy hozzájárulok a nyilatkozatban és a benyújtott mellékletekben szereplő adatoknak, 

a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

Dátum: ...................................................... 

................................................................... 

 

         Kérelmező 

 



Vagyonnyilatkozat 

I. személyes adatok 

Neve:      

Születési neve:      

Anyja neve:      

Születési hely, év, hó, nap:      

Lakóhely:      

Tartózkodási hely:      

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona 

A. Ingatlanok 

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

város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m
2
, 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: ........... m
2
, 

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: ........... m
2
, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: 

................ év 

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

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

........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

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

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

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

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus 

..................... rendszám 



szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................................................................. 

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 

Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben 

a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a 

vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

__________ 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

Tájékoztató 

A természetben nyújtott szociális tüzelőanyag támogatásra az a Bősárkány nagyközség közigazgatási területén 

állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy jogosult, akinek háztartásában az 

egy főre eső jövedelem nem haladja meg: 

- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 6 –szorosát (171 000 Ft.), 

- több fős háztartásban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 4-

szeresét(114 000 Ft.), 

és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint: 

 

vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, 

továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek  külön-

külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 

ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett 

személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a 

mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; 

egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 

 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek közössége; 

 


