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Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 

Igazgatási Osztály 

      2112 Veresegyház, Fő út 35. 

 

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT 

tüzelőfa juttatás igényléséhez 

 
Név:         Születési név:        

Szül. hely, idő:       Anyja neve:        

Családi állapot:       TAJ szám:        

Telefonszám:        Kérelmező havi nettó jövedelme:     

Munkáltató neve, címe:             

 

A kérelmező és az egy lakcímen élő családtagja(i) jövedelemigazolása (rendszeres jövedelemnél az 

előző havi, alkalmi jövedelemnél az előző évi jövedelem havi átlaga; nyugdíjszerű ellátásoknál a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kapott Értesítés vagy a nyugdíjszelvény vagy a folyószámla kivonat; 

szociális ellátásoknál a határozat) szükséges. Fénymásolásra a Veresegyházi Polgármesteri Hivatalban 

van lehetőség. 

 

Lakóhely lakcímkártya szerint:     ,     u.,    hsz. 

Tartózkodási hely lakcímkártya szerint:    ,     u.,    hsz. 

Tényleges tartózkodási hely:      ,     u.,    hsz. 

alatti lakos kérem, hogy családom részére tüzelőfa juttatást megállapítani szíveskedjenek, az alábbi 

indokok miatt: 

 

               

               

 

A felaprított tüzelőfát az önkormányzat elsősorban idős, beteg emberek számára biztosítja. Az igénylők 

rászorultságát minden esetben helyszíni ellenőrzéssel állapítjuk meg! A megállapítást követően a 

kiszállítás előfeltétele, hogy a kérelmező a GAMESZ házipénztárába befizet a fa felvágásáért és 

kiszállításáért, Veresegyházon belül, alkalmanként, 5.000 Ft összeget, készpénzben. A befizetést a 

határozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kell teljesíteni! 

 

Nyilatkozom, hogy a kért tüzelőfát magam, illetve családom részére kívánom felhasználni. 

Nyilatkozom a velem egy lakcímen élő családtagjaim személyes adatairól és jövedelméről: 

 

 

Név 

 

 

Rokoni kapcsolat 

a kérelmezővel 

 

Születési hely, idő 

Havi nettó jövedelem 
(rendszeres jövedelemnél 

megelőző hónap, alkalmi 

munka esetén a megelőző 12 

hónap 1 havi átlaga) 
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Alulírott a kérelem és nyilatkozat benyújtásával hozzájárulok, hogy személyes adataimat, valamint a 

velem közös háztartásban élő hozzátartozóim személyes adatait a kérelem elbírálása céljából kezeljék. Az 

Igazgatási Osztályon rendelkezésemre álló adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján, illetve helyszíni környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. 

Tudomásul veszem, hogy az Szt. 17. §-a alapján a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás 

pénzbeli ellenértéke kamatostul visszafizetendő. Tudomásul veszem, hogy a megállapított támogatást 

természetbeni juttatásként kapom, amelyet továbbadni nem lehet, azt csak családom otthonának 

fűtésére használhatom fel. 

 

A kérelmező írásban fog értesülni az elbírálásról. 

 

 

 

Kelt: Veresegyház,             

                       kérelmező 

 

 
A hivatal dolgozóival (Tóth Gábor) való kapcsolattartás formái: 

Levélcím: 2112 Veresegyház, Fő út 35., Központi telefonszám: 06-28/588-600, Fax: 06-28/588-646 

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-18.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00 

 

 


