
Szentkirályszabadja  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2017.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás  
jogosultsági feltételeiről 

 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdése, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
1.§ E rendelet célja, hogy az önkormányzat által - a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírással- biztosított 
szociális célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, 
rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és 
igénybevételük céljáról.  
 
2.§ (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Szentkirályszabadja község közigazgatási 
területére.  
(2) E rendelet személyi hatálya a Szentkirályszabadja Község közigazgatási területén élő, 
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó 
személyekre terjed ki. 
  
3.§ (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete természetben szociális célú tűzifa támogatást 
nyújthat annak a Szentkirályszabadja község közigazgatási területén állandó lakcímmel 
rendelkező vagy életvitelszerűen a településen élő (bérlő, albérlő vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező) személynek, akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg: 
a.) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át és  
téli fűtését tűzifával oldja meg, lakása fával fűthető. 
b.) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át 
és téli fűtését tűzifával oldja meg, lakása fával fűthető. 
(2) A kérelmek elbírálásánál előnyt élvez az a kérelmező, aki jogosult 
a.) aktív korúak ellátására, 
b.) időskorúak járadékára vagy 
c.) települési támogatásra  – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában 
történő nyújtására – 
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
(3) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére 
állapítható meg a támogatás. Egy kérelmező csak egyszeri alkalommal igényelhet 
támogatást. 
(4) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2017. december 15. napjáig nyújtható 
be, a kérelmek elbírálására a 3.§-ban meghatározott feltételek vizsgálatának 
figyelembevételével, a kérelmek beérkezési sorrendjében kerül sor, a rendelkezésre álló 
tűzifa mennyiségéig. 
(5) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa 
formájában.  
(6) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként 
legalább 1 m3. 
  
4.§ E rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatási ellátásról 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott 
hatáskörben a Polgármester dönt. 





 
1. melléklet a 10/2017.(XII.01.) önkormányzati rendelethez 

 
 SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IRÁNTI KÉRELEM 

Benyújtható: 2017. december 1. – december 15. között 
 

1.) A kérelmező családi és utóneve: ..................................................................................  
leánykori neve:…………………………anyja neve:………………………………............. 
születési helye:……………………………  év……………….hó……………..nap 
állandó lakcíme: ........................................................................................................... …....... 
tartózkodási címe: ........................................................................................................ …..... 
amennyiben nem az állandó lakcímén tartózkodik, annak oka? .................................. …........ 
  ...................................................................................................................................... …........ 
a lakás komfort fokozata: ................................................ szobaszáma: ....................... …....... 

 
2.) Családi állapota: hajadon, férjezett, özvegy, nőtlen, nős, elvált (a megfelelő rész 

aláhúzandó!) 
A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 

NÉV Szül.hely és idő Jövedelmi adatok 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Részesülök, illetve jogosult vagyok az alábbiak közül: (a megfelelő válasz betűjele 
bekarikázandó, többszörös jogosultság esetén több válasz is jelölhető!)  
a.) aktív korúak ellátására, 
b.) időskorúak járadékára, 
c.) települési támogatásra – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő 
nyújtására – 
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család 
 
Tűzifa támogatást megállapítani szíveskedjenek az alábbi indokaim alapján:  
 
…..….. ...................................................................................................................................... …....... 
…..….. ...................................................................................................................................... …....... 
…..….. ...................................................................................................................................... …....... 
A kérelemhez mellékelem az alábbiakat: 
 
…..…..….......…..….. ............................................................................................................... …....... 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek, és a fűtési rendszerem alkalmas a fával való fűtésre. 
 
Szentkirályszabadja, 2017.december ……………….. 

…………………………………. 
                   kérelmező aláírása 



 
A kérelemhez csatolni kell: 
 

1. Jövedelem igazolásokat: 
 
a.) A kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelmi viszonyait igazoló iratokat. 
b.) A havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén az igénylést megelőző 3 havi átlagról 

(munkaviszony, nyugdíj, gyermek ellátásával és gondozásával kapcsolatos támogatások: 
gyed., gyet., gyes., családi pótlék, gyermektartásdíj stb. , önkormányzati és munkaügyi 
szervek által folyósított rendszeres pénzellátás, munkanélküli járadék, rendszeres szociális 
és nevelési segély) 

c.) Nyugdíjasnál eredeti nyugdíjszelvény  és a nyugdíjas igazolvány fénymásolata. 
d.) Egyéb jövedelmeknél az igénylést megelőző 12 hónap (NAV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


