
                   

Bag Nagyközség Önkormányzata

Kérelem szociális tűzifa igénylésére

Név:...............................................................................................................................................................

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

Születési hely:.......................................................................idő:...................................................................

Lakóhely:........................település.......................................................közterület neve ....................házszám.

Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakóhelyével):........................................................................település

..............................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............közterület neve ...............................házszám.

2./ A kérelmező családtagjai:
1.) Név: 2.) Név

Szül. hely: Szül. hely:

Szül. idő: Szül. idő:

Hozzátart. minőség: Hozzátart. minőség:

3.) Név: 4.) Név:

Szül. hely: Szül. hely:

Szül. idő: Szül. idő:

Hozzátart. minőség: Hozzátart. minőség:

5.) Név: 6.) Név:
Szül. hely: Szül. hely:

Szül. idő: Szül. idő:

Hozzátart. minőség: Hozzátart. minőség:

7.) Név 8.) Név:

Szül. hely Szül. hely:

Szül. idő: Szül. idő:

Hozzátart. minőség: Hozzátart. minőség:

A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult: (a kívánt rész aláhúzandó).

- aktív korúak ellátására jogosult
- időskorúak járadékában részesülő 
- települési támogatásban részesülő, különösen lakásfenntartási támogatásban részesülő
- halmozottan hátrányos helyzetű gyereket nevelő család



JÖVEDELEM NYILATKOZAT

A jövedelmek típusai
Kérelmező
jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme

a) b) c) d) e) f)

1
.

Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz

2
.

Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások

3
.

A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (GYED, GYES, 
GYET, családi pótlék, 
gyermektartási díj stb)

4
.

Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított 
rendszeres szociális és pénzbeli 
ellátás (munkanélküli járadék, 
rendszeres szociális és nevelési 
segély, jövedelempótló 
támogatások stb.)

5
.

A család havi nettó jövedelme 
összesen:

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

Büntetőjogi  felelősségem tudatában kijelentem,  hogy a JÖVEDELEM NYILATKOZAT – ban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a JÖVEDELEM NYILATKOZAT – ban közölt adatok valódiságát a Szociális
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  10.§.  (2)  bekezdése  alapján  az
önkormányzat a fővárosi, a megyei NAV útján ellenőrizheti.

Kelt:.............................................................

........................................................
kérelmező aláírása

Mellékelni kell:   Jövedelemigazolást, és a háztartásban élők személyes okiratának másolatát  .  



NYILATKOZAT

Alulírott:  ……………………………………………………,  Bag

………………………………………………….. utca …………….szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi

felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

 …………. év ……………………. hó ………. napjától havi: ………………………….Ft

nettó jövedelemmel rendelkezem

vagy

 Semmiféle  jövedelemmel  nem  rendelkezem:  …………  év  ….………………….hó

……………..napjától

vagy

 ………… év  ………………………..  hó  ………..  napjától  Munkaügyi  Kirendeltségben

regisztrált álláskereső vagyok.

 pénzbeli ellátásban részesülök ………………………. Ft összegben

vagy

 pénzbeli ellátásban nem részesülök

Bag, 20……, ………………………….hó …………..nap

…………………………………………….

nyilatkozó aláírása



Nyilatkozat

Név: ……………………………………………………………………………

adóazonosító jel: ……………………………… hozzájárulok, hogy személyes adataimat kezeljék, azonosító 

okirataimról másolat készüljön.

Bag, 20………………………..

……………………………..
    aláírás

NYILATKOZAT
személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

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

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

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

Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  2016/679  Rendelet  (általános  adatvédelmi  rendelet,  a
továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  5.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
nyilatkozom,  hogy  a  Bagi  Polgármesteri  Hivatalhoz  benyújtott  szociális  tűzifa  kérelmemmel
kapcsolatban  egyidejűleg  hozzájárulásomat  adom  személyes  adataim  megismeréséhez  és
kezeléséhez az elbírálási eljárásban résztvevők számára. 

Dátum: .......................................……… 

………………………………………………
          aláírás 

Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  2016/679  Rendelet  (általános  adatvédelmi  rendelet,  a
továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  5.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján
hozzájárulok, hogy benyújtott kérelmemben szereplő személyes adataim 2 évig nyilvántartásra
kerüljenek a Bagi Polgármesteri Hivatal irattárában.

Dátum: .......................................……… 

……………………………………………
            aláírás


