
Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2020.(X.08.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület), az 

Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. Működési célú 

támogatások 8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatása alapján a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat által biztosított szociális célú tűzifa támogatás 

igénybevételének helyi szabályait megállapítsa. 

2. § 

(1) E rendelet hatálya Őcsény község közigazgatási területén élő, a 3. §. (1) – (2) 

bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 

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

formájában. A szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető, sem a 

tűzifáért, sem a szállításért.  

2. A jogosultság feltételei 

3. § 

(1) A képviselő-testület a Szociális Bizottság előzetes véleményét kikérve hozzájárul a 

tüzelőanyag költségekhez, természetbeni szociális célú tűzifa támogatást nyújthat azon 

szociálisan rászoruló személyek részére: 

- aki Őcsény község közigazgatási területén lévő lakástulajdonnal vagy lakáshasználattal 

rendelkezik és életvitelszerűen a településen él, 

- aki rendelkezik háztartásában fatüzelésre alkalmas berendezéssel. 

(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 

a) aktív korúak ellátására, 

b.) időskorúak járadékára, 

c.) települési (különösen: aki rendszeres, lakhatással kapcsolatos települési támogatást 

kap)támogatásra jogosult, 

d.) valamint akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 



1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

nevelkedik. 

e) 65 év feletti nyugdíjas, akinek a háztartásában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, 

f) megváltozott munkaképességű járadékában részesül. 

(3) A szociális tűzifa iránti kérelmeket a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 

szerinti formanyomtatványon a rendelet hatályba lépését követően, 2020. október 08. 

napjától az önkormányzat rendelkezésére álló szociális célú tűzifa készlet kimerüléséig, de 

legkésőbb 2020. december 08. napjáig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalához. A 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

(4) A szociális célú tűzifajuttatásra irányuló eljárásra a települési támogatásra vonatkozó 

eljárási szabályokat kell alkalmazni. 

(5) Háztartásonként csak egy támogatás nyújtható és egy ellátási forma vehető figyelembe 

a támogatás megítélésénél. 

3. Eljárási szabályok 

4. § 

(1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 5 

m
3
 lehet háztartásonként. Az Önkormányzat a szociális tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

(2) A képviselő-testület a tűzifa kiosztásáról 2021. február 15. napig gondoskodik. 

(3) A tűzifa kiosztása történhet személyes átvétellel vagy az önkormányzat által biztosított 

lakcímre szállítással. Amennyiben a kérelmező a tűzifa elszállítását kéri, úgy az elszállítás 

költsége az önkormányzatot terheli. 

5. § 

A szociális tűzifa iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon írásban kell 

benyújtani, amelyhez csatolni kell: 

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának 

igazolószelvényét, vagy megállapító határozatát, 

b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében 

ba) a kérelem benyújtását megelőző hónapról, 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. 

c.) jövedelemmel nem rendelkezők esetében saját kezű aláírásával ellátott nyilatkozatát 

arról, hogy jövedelemmel legalább 60 napja nem rendelkezik. 

6. § 

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során 

környezettanulmány végezhető. 

7. § 

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 17.000, - Ft + ÁFA/erdei m3, valamint a kiszállítás költségének 

visszafizetésére kell kötelezni. Az esetet a képviselő-testület Szociális Bizottsága hivatalból 

vizsgálja.  

4. Záró rendelkezések 

8. § 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2021. április 30-án hatályát veszti. 

(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a szociális célú tűzifa 

támogatásról szóló 12/2019. (IX.02.) önkormányzati rendelet. 

 

 

                Fülöp János                                                                        Balogh Györgyi 

                polgármester                                                                                jegyző 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetve: Őcsény, 2020. október 07. 

                 Balogh Györgyi 

jegyző 

 

 

 

 



1. melléklet a 10/2020 (X.08.)önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ 
 

1./ Kérelmező neve: _______________________________________________ 

    Születési neve: _______________________________________________   

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:  

Születési helye: ___________________________  

 Születési idő: 19 _____ év _________________ hónap _______ nap 

 Anyja neve: ____________________________  ____________  

    Állampolgársága:      

 

2./ * Családi állapota: 

egyedülálló 

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 

 

3./ Lakóhely:    ______________________________________ helység 

 

 _________________________________ utca ________ sz.. ________ em. _____ ajtó 

Tartózkodási hely:    ________________________________________ helység 

 __________________________________ utca ________ sz. ________ em. ______ ajtó 

 

Elérhetőség: __________________________________________________  

 

4./ Havi nettó jövedelme: _________________________________________  

 

5./ Nyilatkozom, hogy a háztartásomban rendelkezem fatüzelésre alkalmas berendezéssel.  

 

6./  Nyilatkozom, hogy az alábbi támogatásban részesülök: 

a) aktív korúak ellátása,     

b) időskorúak járadéka, 

c) települési (különösen: aki rendszeres, lakhatással kapcsolatos települési 

támogatást kap) támogatásra jogosult, 

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

törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermeket nevelő család vagy 

e) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok. 

f) megváltozott munkaképességű járadékában részesül. 

* a megfelelő rész aláhúzandó



KÉRELMEZŐ HÁZTARTÁSÁBAN ÉLŐK ADATAI 
 

Név, születési név, rokoni 

kapcsolat Születési hely, idő Anyja neve TAJ szám Havi nettó jövedelme 

1. 
  

 

  

2. 
  

 

  

3. 
  

 

  

4. 
  

 

  

5. 
  

 

  

6. 
 

 
  

7. 
  

 

  

 

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége 
 
A háztartás egyfőre számított havi nettó jövedelme:  .................................. Ft/hó. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 

gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti. 
 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak 

másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.  

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan 

adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett 

támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. 
 
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról 

lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük szövegrészt áthúzással törölni!) 
 

Dátum: …..……………………………….. 
 

 

 

 

                             …………………………………………….. 

 kérelmező aláírása 
 

 

 
 


