
Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2019. (X.1.) önkormányzati rendelete 

a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

 

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet célja, hatálya 

1.§ 

 

(1) E rendelet célja, hogy a településen élők részére támogatást nyújtson, szociális 
rászorultság alapján meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa 
juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés szabályait. 

 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Szomor község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó 
és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. 

 

2. A támogatás feltételei 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza 
nem térítendő természetbeni támogatásként legalább 1 m3, de legfeljebb 5 m3 szociális 
tűzifa segélyben részesíti. A támogatásért ellenszolgáltatást nem kér. 

(2) A támogatásra az jogosult, akinek a háztartásában az együtt élő személyek egy főre eső 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-
át, egyedül élő esetén 600 %-át. 

(3) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint: 

a) aktív korúak ellátására, 

b) időskorúak járadékára, 

c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési 
támogatásra, ezen belül különösen lakhatási támogatásra jogosult. 

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 

 

3. § 

 

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – a függetlenül a 2. §-ban meghatározott 
feltétel teljesülésétől – a kérelmező azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán 
nem fűthető. 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás 
nem kérhető.  

(3) Amennyiben a kérelmező az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy 
utólag megállapításra kerül, hogy azt nem jogosult igényelte és kapta, az ingyenesen 
biztosított tűzifa esetében 18.000,- Ft + ÁFA/m3, valamint a kiszállítás költségének 
visszafizetésére kell kötelezni. 

 



3. A támogatás igénylésének menete 

4. § 

 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti 
formanyomtatványon benyújtott kérelemre indul, melyhez mellékelni kell: 

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás 

   folyósításának igazolószelvényét, 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 nyilatkozatot. 

 

(2) A kérelmeket 2019. december 15. napjáig a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szomori Kirendeltségéhez kell benyújtani. 

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a kérelem 
benyújtásától számított 15 napon belül dönt. 

(4) A szociális tűzifa önkormányzathoz történő leszállítását követően a polgármester 
folyamatosan gondoskodik a szociális tűzifa térítésmentes kiszállításáról a jogosultak 
részére. 

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény 
aláírásával igazolja. 

 
5.§ 

 

A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pontja szerint 
megállapított kiegészítő támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított  saját forrás. 

A szociális célú tűzifa támogatás együttes mennyisége nem haladhatja meg a központi 
költségvetésből az önkormányzatra jutó összes mennyiséget. 

 

4. Záró rendelkezések 

6.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. március 31. napján hatályát 
veszti. 

 

 

        Nagy György                                                                     Mike Hajnalka 

                 polgármester                                                                          jegyző 

 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2019. október 1. 
 
 
 
   Mike Hajnalka 
          jegyző 

 
 



1. melléklet  

 
Kérelem a szociális tűzifa támogatáshoz 

(Benyújtható 2019. december 15-ig) 
 
Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifa támogatást megállapítani 
szíveskedjenek. 
 
A kérelmező adatai 
 
családi és utóneve:……………………………………………………………………. 
 
születési  neve:………………………………………………………………………... 
 
anyja neve: ……………………………………………………………….…………… 
 
születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………………………… 
 
családi állapota: …………………………TAJ száma: ………………………………. 
állandó lakcíme: …..……………………………………………………………………. 
 
tartózkodási helye: .……………………………………………………………………. 
 
a lakás címe, amelyre a támogatást igényli:………………………….………………. 
 
a család tagjainak száma: ……………(fő) 
 
Jövedelmi adatok 

A jövedelem 
típusa 

Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 

1. Munkaviszonyból 
és más foglalkoztatási 
jogviszonyból 
származó 

        

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, 
őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló 
tevékenységből 
származó 

        

3. Alkalmi 
munkavégzésből 
származó 

        

4. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások 

        

5. Nyugellátás és 
egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális 
ellátások 

        

6. Önkormányzat 
és munkaügyi szervek 
által folyósított 
ellátások 

        



7. Egyéb jövedelem         

8. Összes 
jövedelem 

        

 
Az 1 főre jutó jövedelem: ……………… Ft/fő. (A szociális ügyintéző tölti ki.) 
 
 
 

Nyilatkozatok: 
 
1) A háztartásomban más személy szociális célú tűzifa támogatást igényelt / nem igényelt.* 

 
Amennyiben igényelt, kérjük az igénylőt megnevezni: …………………………………….. 

 
2) Háztartásomban …. fő halmozottan hátrányos/hátrányos* helyzetű gyermeket tartok el.  
 
3) Az alábbi ellátásokban részesülök:* 

a) aktív korúak ellátása 

b) időskorúak járadéka 

c ) települési támogatás, ezen belül lakhatási támogatás 

 
4) Fenti című lakásban családommal életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése 
műszakilag biztosított. 
 
5) Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket és a szociális helyzetemet 
az Önkormányzati Hivatal környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti, és amennyiben 
ezt nem teszem lehetővé, illetve megakadályozom, a jelen kérelmem elutasításra kerül. 
 
6) Hozzájárulok a kérelmemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 
történő felhasználásához. 
 
7) Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy fentiekben igazolt 
jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem, és az általam a kérelemben közölt 
egyéb adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
Szomor, 2019……………………………… 
 
 
 ………………………………………………… 
 kérelmező aláírása 
 
___________________________________ 
* A megfelelőt kérjük aláhúzni. 
 

Csatolandó mellékletek: 
a) A rendelet 4.§ (1) bekezdés szerinti jövedelemigazolások. 
b) A rendelet 2.§ (3) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati 

példánya. 
 

 

 

 

 



2. melléklet 
 

Átvételi elismervény 
 

 
 
…………………………………………………(név) Szomor, …………………u……sz.  
 
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Szomor Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tüzelőanyag támogatás helyi 
szabályairól szóló ……/2018.(……..  ) önkormányzati rendelete alapján megállapított 
természetbeni juttatásként …….m3 mennyiségű tűzifát  
 

á t v e t t e m. 
 
 

Szomor, 201..………………………hó……nap 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………    ……………………………. 
               átadó                                                                        átvevő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


