
Kisnémedi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6./2020. (X.21.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 
 

 

Kisnémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt 

pályázathoz a következőket rendeli el:  

 

 

1.§ 

(1) Az önkormányzat - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatására kiírt pályázat alapján a Belügyminisztérium által megállapított támogatás 

erejéig -– a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.  

(2) Az önkormányzat természetbeni ellátásként szenet nem biztosít.  

 

2.§ 

E rendelet hatálya kiterjed arra a Kisnémedi Község területén lakóhellyel rendelkező állampolgárra, aki 

életvitelszerűen a településen is lakik.  

 

3. § 

(1) Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult az alábbi feltételek fennállása esetén az a személy 

aki: 

a) a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az 5.§-ban meghatározott időpontig benyújtja, 

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élők esetén a nyugdíjminimum 300%-át, 

c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, amelyről a kérelem beadásakor nyilatkozik. 

(2) A szociális tűzifára benyújtott kérelmek elbírálásakor előnyt élvez az, aki 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti  

aa) aktív korúak ellátására,  

ab) időskorúak járadékára vagy  

ac) pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra – különösen a lakhatási 

települési támogatásra jogosult,  

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

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él,  

c) a három vagy több gyermekes családok, 

d) gyermekét egyedül nevelő szülő, 

e) 70 év feletti nyugdíjas aki: egyedül élő vagy egy háztartásban mindkét fél 70 év feletti 

 

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a 

kérelem beérkezésének sorrendjében történik.  

 

4. § 

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 3. § -ban meghatározott feltétel 

teljesülésétől – az a személy, család  

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, 

vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.  

b) akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető.  

 

 

 



5. § 

 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. sz. melléklete szerinti kérelemre indul.  

(2) A kérelmeket 2020. november 30. napjáig lehet a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 

Kisnémedi Kirendeltségnél benyújtani. 

(3) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége legalább 1 m3, legfeljebb 5 m3 lehet.  

(4) A döntést követő 10 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállíttatásáról.  

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

igazolja.  

(6) Az önkormányzat a tűzifáért ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa szállításából származó költségek 

az önkormányzatot terhelik.  

(7) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját 

használatra használhatja fel.  

(8) A szociális tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskör a polgármesterre kerül átruházásra, 

aki a jogosultságról egyedi határozattal dönt. 

 

6. § 

 

A támogatás forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatás elnevezésű pályázat szerinti, az Önkormányzat számára megállapított támogatás, 

az ehhez kapcsolódó önrész és szállítási költség. 

 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. március 31-én hatályát veszti. 

 

 

 

 

Edelman György       Hegyi Ágnes 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendeletet 2020. október 21. napján kihirdettem. 

Kisnémedi, 2020. október 21. 

 

 

 

         Hegyi Ágnes 

              jegyző 



1.sz. melléklet a  6./2020. (X.21.) sz. önkormányzati rendelethez  

A kérelem benyújtható: 2020. november 30-ig  

 

 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IRÁNTI KÉRELEM 

 

Név: ..............................................................................................................................................  

Szül. hely és idő: ……………………………………………………..…………..……….……..  

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………… 

Lakóhely: 2165 Kisnémedi, ……………………………………………..utca/út/tér ……..………  

 

kérem, hogy részemre Kisnémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa 

támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban R.) alapján szíveskedjenek 

természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.  

 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint jogosultságom fennáll az alábbiak miatt:  

a) jogosult vagyok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti  

aa) aktív korúak ellátására,  

ab) időskorúak járadékára,  

ac) települési támogatásra (ezen belül: …………………………………)  

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élek,  

c) a három vagy több gyermekes családok, 

d) gyermekét egyedül nevelő szülő, 

e) 70 év feletti nyugdíjas. 

f) családomban az 1 főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

250 %-át nem haladja meg,  

g) egyedülálló vagyok, és a havi jövedelmem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300 %-át nem haladja meg.  

 

Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:   
 

                                                        RENDELKEZEM / NEM RENDELKEZEM. 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult 

szerv ellenőrizheti.  

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.  

 

Kelt: Kisnémedi, 2020. ………….hó……….nap  

 

…………………………………..  

      aláírás  

Csatolandó dokumentumok:  

- a rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya,  



2. sz. melléket a 6./2020. (X.21.) önkormányzati rendelethez  

 

 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

...................................................................................................................................................... (név)  

2165 Kisnémedi, ............................................................................. ………………………………szám  

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kisnémedi Község Önkormányzata Képviselő - 

testületének a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól szóló 6./2020. (X.21.) sz. önkormányzati 

rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ………………m3 mennyiségű tűzifát 

átvettem.  

 

 

Kisnémedi, 2020……………………….  

 

 

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

átadó       átvevő 

 


