
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

        8/2017.(VIII.31.)önkormányzati rendelete 

 

a  szociális célú tűzifa juttatásról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2017.(VIII.31.)önkormányzati rendelete  

 szociális célú tűzifa juttatásról 

 

Monostorapáti  község Önkormányzat Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése, 

valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában  

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  szociális célú tűzifa 

juttatásról  a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Monostorapáti   község Önkormányzata   Képviselő-testülete  támogatást nyújt a szociálisan 

rászorulók részére a téli fűtéséhez szükséges tűzifa biztosításához az Önkormányzat rendelkezésére 

álló, erre a célra biztosított tűzifa készlete erejéig. 

 

(2) A támogatás mértéke: legalább 1 m3 de legfeljebb 5 m3 tűzifa. 

 

(3) Az önkormányzat a támogatásért ellenszolgáltatást nem kér. 

 

(4) E rendelet szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt vagy családot 

akinek: 

 a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

 mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 

 b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

 200%-át, 

és lakása fával (vagy részben fával) fűthető. 

 

(5) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában biztosít 

annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

szerinti 

a) aktív korúak ellátásában, 

b) időskorúak járadékában, 

c) települési támogatásban, elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 

kapcsolatos támogatásban, 

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

szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.  

 

(6) Azonos számú előnnyel rendelkező kérelmezők esetén az támogatható akinek a jövedelme 

alacsonyabb. 

 

(7) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több 

kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 

 

(8) A rendelet  (4) és (5) bekezdésében  meghatározott feltétel teljesülésétől függetlenül nem 

állapítható meg szociális célú tűzifa támogatás  

 

a) azon igénylő részére, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben 

engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy 

tűzifát szerzett, 



b) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki az igénylést üresen álló 

vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be, 

c) olyan ingatlanra vonatkozóan, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

 

(9) Amennyiben a tűzifa támogatási igény benyújtója a vele szemben fennálló kizáró okok meglétét 

vitatja, az önkormányzat az igényléssel érintett ingatlanban környezettanulmányt készít. 

 

(10) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, 

csak a kérelemben megjelölt ingatlanon használhatja fel.  

 

(11) A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint 

az önkormányzat által biztosított saját forrás.  

 

(12) A tűzifa juttatás megállapítása iránti kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti  

formanyomtatványon kell  benyújtani, melyhez mellékelni kell az e rendelet 2. melléklete szerinti 

jövedelemnyilatkozatot, illetve a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló 

igazolást, vagy azok másolatát.  

 

(13) A kérelmeket minden évben november 20-ig lehet benyújtani a Monostorapáti  Közös 

Önkormányzati Hivatalnál.  A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

(14) A kérelmekről  a Képviselő-testület legkésőbb november 30-ig  egyedi határozattal dönt. 

 

(15) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén 

átvételi elismervényt írnak alá 3 melléklet szerint. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő  első napon lép hatályba. 

 

   

 

   Takács Péter            Takács Lászlóné 

   polgármester            jegyző 

 

 

 

Rendelet kihirdetve: 2017. augusztus 31.        

 

 

Takács Lászlóné  

      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály 

valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

 

A rendelet címe: 

Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VIII.31.) önkormányzati 

rendelet tervezete a szociális célú tűzifa juttatásról. 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: 

 

A rendelet megalkotására a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.)BM.rendelet ( a továbbiakban: R.) 3. §-ában az 

önkormányzat részére megállapított támogatás feltételeként előírt, a biztosított tűzifa 

felhasználásához előírt szabályozási kötelezettség miatt volt szükség. 

 

Költségvetési hatása: A 2017. évi költségvetési rendeletbe az önrész beépíthető, összege 

biztosítható. 

 

Környezeti, egészségi következményei: nincs 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Plusz terhet jelent a kérelmek előkészítése, 

elbírálása, az ezekkel és az elszámolással kapcsolatos dokumentumok elkészítése valamint a 

szállítás megoldása. 

 

Egyéb hatása: nincs 

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: 

A megállapított és kiutalt állami támogatás visszafizetése. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Monostorapáti , 2017. augusztus 14. 

       Takács Lászlóné 

              jegyző 

 

 

I n d o k o l á s 

A rendelet 1. §-a szabályozza a szociális rászorultság szabályait és az igénylés feltételeit. 

A rendelet 2. §-a rögzíti a rendelet hatályba lépését. 

 



1. melléklet a  8/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem 
I.   SZEMÉLYI ADATOK 

 

Megnevezés Kérelmező házastárs (élettárs) 

Neve (születési név is)   

Anyja neve   

Születési hely, év, hó, nap   

Állampolgársága   

Családi állapota   

Lakóhelye   

Tartózkodási helye   

TAJ száma   

Telefonszáma (nem kötelező 

megadni) 
  

 

   II.   A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI 

Név Születési év, hó, nap Családi kapcsolat Foglalkozás 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

III.   A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

Kérem, hogy részemre Monostorapáti   Község Önkormányzati Képviselő-testületének a 

szociális célú tűzifa juttatásról  szóló …/2017. (…...) önkormányzati rendelete alapján 

szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.  
 

NYILATKOZOM, HOGY  

- családomban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 150 %-át, 

egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj összegének 200 %-át, 

- fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem.  

 
Az alábbi szociális ellátásban részesülök:*  

a) aktív korúak ellátása, a megállapító határozat száma: ………………………………………………..  

b) időskorúak járadéka, a megállapító határozat száma: ……………………………………………….. 

c) települési támogatás, a megállapító határozat száma: …………………………….............................. 

c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma: 

………………..                                                                                

 

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában  k i j e l e n t e m,  hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek.  H o z z á j á r u l o k  a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban 

történő felhasználásához és kezeléséhez.  

____________________, 20_____év _______________hó ______nap 

 

__________________________ 

                                                                                                     kérelmező  



2. melléklet a 8/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez 
 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

Jövedelem  típusa 

A 

kérelmező 

A kérelmezővel                                                              

közös háztartásban élő 
Összesen 

házastárs   

(élettárs) 
egyéb rokon 

nettó jövedelme (Ft/hó) 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó  

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

 

 
     

      

Társas vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló tevékenységből 

származó jövedelem 

      

Táppénz és gyermekgondozási támogatások 

(terhességi gyermekágyi segély, 

csecsemőgondozási díj,  GYED, 

gyermekgondozást segítő ellátás, GYES, 

GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj) 

      

Nyugellátás  és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások (pl:öregségi, özvegyi 

nyugdíj, rehabilitációs ellátás, rokkantsági 

ellátás, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, 

árvaellátás stb. ) 

      

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások (pl.  

időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás, az ápolási díj; 

munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, 

álláskeresési segély, képzési támogatásként 

folyósított keresetpótló juttatás) 

      

Egyéb jövedelem (ösztöndíj, szakképzéssel 

összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást 

elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői 

díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és 

állampapírból származó jövedelem, ingatlan és 

ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog 

átruházásából származó jövedelem, 

életjáradékból, föld és más ingatlan 

bérbeadásából származó jövedelem, illetve 

minden olyan jövedelem, amely az előző 

sorokban nem került feltüntetésre) 

      

Jövedelem összesen:        

Az összes jövedelmet csökkentő tényezők 

(gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén 

fizetett tartásdíj) 

      

ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM        

EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM       

A jövedelemről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást vagy annak másolatát a kérelemhez  mellékelni szükséges. 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális eljárás során történő felhasználásához, 

kezeléséhez. 

___________________, 20____, ______________hó ____nap 

_________________________ 

                                                                                                                             Kérelmező aláírása 



3. melléklet a 8/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez  

 

 

Átvételi elismervény 

 
…………………...…………….(név) Monostorapáti,  …………………….u. 

………..szám. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon 

Monostorapáti  Község Önkormányzati Képviselőtestületének a szociális célú 

tűzifa juttatásról szóló …../2017. (……...) önkormányzati rendelete alapján 

…………….számú határozattal természetbeni juttatásként megállapított 

……..…m3 mennyiségű tűzifát átvettem.  

 

Monostorapáti, ............. év ........................... hó ...... nap  

 

 

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

                                     átadó                                                              átvevő 

 


