
1. számú melléklet a 15/2019.(XI.12.) számú rendelethez 

 

A kérelem benyújtható: tárgyév október 30-ig! 

 

K É R E L E M  

………… ........................................  (név)(szül.hely és idő:  ……………………………)  

B u g a c , … … … … … … … … … … … … … … u . … . s z .  alatti lakos kérem részemre 

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás 

helyi szabályairól szóló  15/2019.(XI.12.) számú rendelete alapján  természetbeni juttatásként  

szociális célú tűzifát biztosítani. 

Telefonszám: ……………………… 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:* 

a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: ..................................  

b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:………………………. 

c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatásra vagyok 

jogosult, a megállapító határozat száma:……………………….. 

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban elő vagyok, a megállapító határozat 

száma:…………………….. 

 

Kérelmező tudomásul veszi az alábbiakat: 

A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját célra 

használhatja fel. Amennyiben erre sor kerül, és az megállapítást nyer akkor kérelmező a következő 

évben nem részesülhet szociális célú tűzifa támogatásban. 
 

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

 

Bugac, . …………év ………………hónap ……nap 

…………………………… 

                  kérelmező 



2. számú melléklet a 15/2019.(XI.12.) számú rendelethez 

 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

……………………………..……………. (név) Bugac, …………………………u. …..sz. alatti 

lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő--

testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló  15/2019.(XI.12.) számú 

rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként  ………. erdei m3 mennyiségű kemény 

lombos tűzifát a mai napon átvettem. 

 

 

Bugac, . …………év ………………hónap ……nap 

 

 

 

 

 ……………………………     ………………………… 

              Átadó Átvevő 

 

 

 

 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

……………………………..……………. (név) Bugac, …………………………u. …..sz. alatti 

lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő--

testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 15/2019.(XI.12.) számú 

rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként  ………. erdei m3 mennyiségű 

keménylombos tűzifát a mai napon átvettem. 

 

 

Bugac, . …………év ………………hónap ……nap 

 

 

 

 ……………………………     ………………………… 

              Átadó Átvevő 


