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Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

…/2016. (…...) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatásról 

 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése 

a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

46/2014. (IX.25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

következőket rendeli el. 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Nagylózs Község közigazgatási területén élő, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § 

(1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre. 

2. § (1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként 1 

m³, delegfeljebb 5 m³ lehet. 

(2) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa 

formájában. 

3. § Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa 

juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át. 

 

2. A jogosultság feltételei 

 

4. § Szociális célú tűzifa támogatásra az jogosult, 

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300%-át,  
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyonnal, 

nem rendelkezik, 

c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 

5. § Szociális célú tűzifa támogatásban elsősorban azt kell részesíteni, aki 

a) aktív korúak ellátására, 

b) időskorúak járadékára, 

c) települési támogatásra jogosult, illetve 

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

f.) 3 vagy annál több gyermeket nevel 

 

3. Eljárási szabályok 

 

6. § A szociális tűzifa iránti kérelmet írásban kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell: 

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának 

igazolószelvénye, vagy megállapító határozatát, 

b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében 

ba) a munkáltató által kiállított, kereseti igazolást, 



bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi 

jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolást, valamint a tárgyévre vonatkozó 

jövedelemről szóló nyilatkozatot, 

bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolatát, ennek 

hiányában a tevékenységet végző által leadott nyilatkozat. 

7. § Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható 

meg a támogatás. 

8. § Nagylózsi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak ott vehető 

figyelembe a háztartás tagjaként, ahol életvitelszerűen él. 

9. § A szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az 

önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa készlet határozattal kiutalásra nem került. 

10. § A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során 

környezettanulmány végezhető. 

11. § Amennyiben a kérelmező a rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy 

utólag megállapításra kerül, hogy azt nem jogosult igényelte és kapta, az ingyenesen 

biztosított tűzifa esetében 15.000,- Ft + ÁFA/m , valamint a kiszállítás költségének 

visszafizetésére kell kötelezni. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

13. § Ez a rendelet hatályát veszti, 2017. június 30-án. 

 

 

 

 Szigeti Éva                                                                                   Fücsökné Torma Lívia 

polgármester                                                                                              jegyző 

 

A rendelet kihirdetésének napja:  

 

 

 

                 Olaszyné Fülöp Anita 

                 aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet a   /2016.  (...) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM A SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ 

Név: ……………………………………… 

Születési név: …………………………….. 

Anyja neve:……………………………….. 

Születési hely, idő:………………………... 

Lakcím:…………………….…………….. 

Telefonszám:……………………………… 

TAJ sz.:…………………………………… 

Ezúton kérem, hogy részesítsenek szociális tűzifa támogatásban. 

Kérelem indokolása: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

NYILATKOZATOK 

Nyilatkozat a kérelmező lakásban tartózkodásának jogcíméről 
A lakásban való tartózkodás jogcíme: tulajdonos, bérlő, albérlő, haszonélvező (a megfelelő 

rész aláhúzandó) vagy egyéb:……………………………………………………………… 

Nyilatkozat a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról és havi nettó 

jövedelmükről 

 Név 
Szül. hely, 

idő 

Születési 

név 

Anyja 

neve 

Rokoni 

kapcsolat 

Jövedelme 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

Nyilatkozat a háztartás tagjainak jövedelméről 

1. Rendszeres havi jövedelem /Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó jövedelem és táppénz/ 

……………………………… Ft/hó 

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó éves nettó jövedelem 1/12-ed része: 

……………………………… Ft/hó 

3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, nyugdíjszerű ellátás: 
……………………………… Ft/hó 

4. Gyermekellátáshoz, -gondozáshoz kapcsolódó támogatásokból származó jövedelem 
/GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás díj/ 

……………………………… Ft/hó 

5. Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzellátás (rendszeres szociális segély, 

ápolási díj, időskorúak járadéka stb.) 

……………………………… Ft/hó 

6. Egyéb jövedelem (pl.: ösztöndíj, értékpapírból származó-, bérbeadásból származó 

jövedelem) 

……………………………… Ft/hó 

A háztartás összes rendszeres havi nettó jövedelme: 
……………………………… Ft/hó 

A lakásban élő családtagok száma: ………………..fő 

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

 

Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 

Neve: ............................................................................................................................................ 

Születési neve: .............................................................................................................................. 

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

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 

Lakóhely: ..................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: ....................................................................................................................... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................... 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás 

esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona 

A. Ingatlanok 

 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 

................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, 

tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év 



Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 

....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: 

........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 

............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca 

.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: 

................ év Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 

........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű:  

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................. Becsült forgalmi érték:.......................... Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus 

.................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................. Becsült forgalmi érték:...........................Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 

szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Nyilatkozat a rászorultság kiemelt körülményeiről: 
 

A szociális tűzifa támogatásra jogosult vagyok a rendelet alapján, mert  

 

1. az alábbi szociális ellátásban részesülök (a megfelelő rész aláhúzandó): 

 

a) aktív korúak ellátása, 

b) időskorúak ellátása 



c) települési támogatás 

d) hátrányos helyzetű gyermeket nevel 

e.) 3 vagy annál több gyermeket nevel 

 

Kelt,…………………….. (hely), ……….. (év) ………. (hó) …… (nap) 

 

 

……………………………….. 

                                                                                                      kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 2014. (XII.08) önkormányzati 

rendelethez 

 

 

 



ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

 

....................................................... (név) …………………………………………. szám alatti lakos aláírásommal 

elismerem, hogy a mai napon ………………………………….. Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2014. (XII.08.) önkormányzati rendelete alapján 

megállapított természetbeni juttatásként ................ m3 mennyiségű tűzifát átvettem. 

 

 

 

Kelt,…………………….. (hely), ……….. (év) ………. (hó) …… (nap) 

 

 

 

   ……………………………….. 

kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 


