
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG  

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

ZOMBOR VÁROS 

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGI ÜGYOSZTÁLY 

 

JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE IRÁNTI KÉRELEM TÜZIFA BESZERZÉSÉRE 

A SZOCIÁLISAN VESZÉLYEZTETETT CSALÁDOK SZÁMÁRA AKIK MENEKÜLT 

ILLETVE ORSZÁGON BELÜL SZÉTTELEPÍTETT SZEMÉLY STÁTUSSZAL 

RENDELKEZNEK  

 
 

Én_______________________________________ aki______________________születtem  

a következő lakcímen lakom 

___________________________________________________________________mint: 

menekült  

széttelepített személy (bekarikázni egy választ), 

kérelmezem jogosultság érvényesítését tüzifa beszerzésére a szociálisan veszélyeztetett  

 

 Háztartásom tagjai: 

 
SSZ Név és vezetéknév Születési dátum  Rokoni kapcsolat 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  Igazolvány Fénymásolat 

2. Két tanú által hitelesített nyilatkozat a közös háztartásról Eredeti példány 

3. A háztartás tagjainak személyi dokumentumai (menekült 

igazolvány , széttelepített személy igazolványa, személyi 

igazolvány)  

Fénymásolat 

4. Rokkantságról vagy testi sérülésről szóló határozat Fénymásolat 



5. A Belügyi (Interreszor) bizottság véleménye Eredeti példány 

6. Hitelesített személyi nyilatkozat az egyszülős családról  Eredeti példány 

7. Bizonyíték a család minden tagjának jövedelméről (a 

munkáltató igazolása, nyugdíjas csekk, a betegkönyvek 

fénymásolata vagy hitelesített személyi nyilatkozat a 

munkanélküliségről) 

Eredeti példány 

 

Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (A SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra 

kerülő eljárásban az ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes 

adatokba amelyek a hivatalos nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon 

esetek kivételével amikor az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi 

be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges 

adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem hiányosnak tekinthető. 

 

  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ 

MEZŐBE 

SSZ A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, hogy 

az adatokat az 

illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem be 

az adatokat 

1. A háztartás kiskorú tagjainak születési anyakönyvi 
kivonata 

  

2. Bizonylat a munkanélküliségről a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálattól 

  

 

Megjegyzések : 

 

A bizottság amely a menekült illetve országon belül széttelepített szociálisan veszélyeztetett családok 

kiszürését végzi köteles határozatot hozni és kihirdetni a menekült illetve országon belül széttelepített 

leginkább veszélyeztetett  családok kiválasztásáról legkésőbb a nyilvános hirdetés lejártának napjától.  

Illetékek/térítések: Illetékmentes 

 

 

 

 

 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje ____________________________________ 
 

Cím 

______________________________ 
Személyi igazolvány száma 

______________________________ 
Elérhetőségi telefon 



_______________________________ 

Aláírás 

_______________________________ 
 


