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Tájékoztatás 

 
Már elérhető a szociális célú tűzifa igényléshez szükséges nyomtatvány a 

település weboldalán, valamint az önkormányzati ügyintézőknél!  

 

Abasár Községi Önkormányzata szociális tűzifa vásárlására kapott támogatást a 

Belügyminisztériumtól. Kérjük az érintetteket, hogy kérelmüket 2022. december 

10. napjáig - a szükséges jövedelem és egyéb igazolásokkal alátámasztva –

nyújtsák be az Önkormányzat szociális ügyintézőjénél! 

 

Szociális téli tüzelő támogatásra az Önkormányzat rendelete alapján az jogosult, 

aki rendelkezik olyan fűtési rendszerrel, mely a tűzifa eltüzelésére alkalmas, 

továbbá 

 a) Abasár Községi Önkormányzattól települési támogatásra jogosult,  

 b) aktív korúak ellátásában részesül,  

 c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

 d) időskorúak járadékára jogosult,  

 e) kérelmező családjában az l főre eső jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57.000 Ft), illetve egyedül vagy gyermekét 

egyedül nevelő szülő esetén annak 250 %-át (71.250 Ft).  

 

Kérelmével és az előírt igazolásokkal forduljon a Polgármesteri Hivatal szociális 

ügyintézőjéhez személyesen, vagy telefonon: 37/560-409, illetve e-mailben: 

anyakonyvvezeto@abasar.hu. 
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Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt nyomtatványt - a szükséges jövedelem és egyéb igazolások csatolásával - a 

Polgármesteri Hivatalba eljuttatni szíveskedjen. 

 

KÉRELEM 
Szociális tűzifa igényléséhez 

 

Abasár Község Önkormányzata Képviselő-testületének szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatás felhasználásáról szóló 15/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete alapján 

 

Név: …..…………….………………………………Születési név ……………………..………………………… 

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

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

Lakcíme/Tartózkodási helye:………………………………………………………………..……………………… 

Családi állapota: ……..…………………..………… Kérelmező + vele egy háztartásban élők száma:……….… 

Telefonszáma: ……..………………………………………………………………………………..……………… 

 

Rendeletben meghatározott szempontrendszer:   (*A megfelelő válasz aláhúzással jelölendő!) 

       A határozat szám kitöltésére az ügyintéző jogosult. 

a.) települési támogatásban részesült személy  

 *igen   nem  

 határozat száma: ………………..…..……………. 

b.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család 

     *igen   nem 

 határozat száma: ……………….….…….….……. 

c.) aktív korúak ellátásában részesülő személy 

     *igen    nem 

 határozat száma: ……………….….……..………. 

d.) időskorúak járadékára jogosult 

      *igen   nem 

 határozat száma: ……………..…………..………. 

e.) kérelmező családjában az l főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át 

(57.000,- Ft), illetve egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 250 %-át (71.250,- Ft) 

(jövedelemnyilatkozat alapján!) 

      *igen   nem   1 főre eső jövedelem: ………………….………. 

 

f.) krízishelyzetbe került családok, valamint akik hitelt érdemlő módon tudják bizonyítani, hogy kifizetetlen közmű 

számláik vannak, amely kikapcsolással fenyeget, valamint elemi kár okán ellehetetlenült családok: 

      *igen   nem 

krízis helyzet ismertetése (számlatartozás esetén számlák csatolása mellett!) 

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

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

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

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti, továbbá kérelme ügyében tett 

adatait a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa környezettanulmánnyal ellenőrizheti.  

 

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

Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról lemondok. 

 

Abasár, 20..…. év ……………. hó ……… nap 

 …………………………………… 

 kérelmező aláírása 


