
BŐCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1/2017. (I.16.) önkormányzati rendelete 

 

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdése 

alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban Szt.) 45.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

A rendelet célja 

1. § 

(1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat által –a belügyminiszter Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény I. melléklet IX pontja alapján, települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására 

kiírt pályázati felhívására biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének 

helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, jogosultság feltételiről, 

ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról. 

 

A rendelet hatálya 

2. § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Bőcs község közigazgatási területére. 

(2) E rendelet személyi hatálya a Bőcs Község közigazgatási területén élő, a Szt. 3. § (1)-(3) 

bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 

 

Szociális célú tűzifa támogatás 

3. § 

(1) Az önkormányzat képviselő testülete egyszeri alkalommal, tűzifát biztosít annak a fával is 

tüzelő háztartásnak, melyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg: 

a) egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő esetében 100.000 Ft-ot; 

b) kettő vagy több együtt élő személy esetében 100.000 Ft-ot, 
c) egyedülálló nyugdíjban vagy nyugdíj szerű ellátásban részesülő személy esetében  100.000 forintot. 

 

(2) A támogatás elbírálásánál előnyt élvez az aki:  

a) aktív korúak ellátására jogosult személy,  

b) időskorúak járadékára jogosult személy, 

c) települési lakásfenntartási támogatásra jogosult személy,  

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

(3) A polgármester a szociális tűzifa ellátást életet, testi épséget veszélyeztető állapot 

elhárítása céljából az (1) bekezdésen túl is megállapíthatja a rendkívüli élethelyzetbe került 

személynek. 

 

 

4. § 

(1) Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult. 

(2) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek és háztartások számától. 



(3) A támogatás mértéke családonként legfeljebb 1 erdei m3 tűzifa lehet. 

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

indul. 

(5) Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is 

van, azt a kérelmező közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni. 

(6) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével 

vizsgálható. 

(7) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény illetve a 

szállító levél aláírásával igazolja. 

(8) Amennyiben a jogosult a támogatásként kiszállított tűzifa egy részét vagy egészét eladja, a 

támogatásként megállapított tűzifamennyiség árát és a kiszállított mennyiségre jutó szállítási 

költséget egy összegben köteles visszafizetni az Önkormányzatnak az erre kötelezést 

tartalmazó határozat jogerőre emelkedését követő három napon belül. 

 

Hatásköri és eljárási rendelkezések 

5. § 

(1) Az ellátás iránti kérelmet az Önkormányzati Hivatalban lehet előterjeszteni. 

(2) A kérelem jelen rendelet 1. sz. mellékletében szereplő formanyomtatványon nyújtható be. 

(3) A kérelem az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt nyújtható be. 

(4)A rendeletben szabályozott feltételek fennállása esetén a természetbeni támogatás 

nyújtásáról a polgármester egyszerűsített határozattal dönt  

 

 

Záró rendelkezések 

6. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 

(2) E rendelet hatályát veszti 2017.02.20 - án 

(3) Hatályát veszti a tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 1/2016(I.12) 

Önkormányzati rendelet. 

 

 

 

Nagy László Török Barnabás 

polgármester c. főjegyző 

 



 

2. melléklet 

 

Átvételi elismervény 

 

………………………………...……. (név) Bőcs, ………………………………u. ………. sz. 

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Bőcs Község Önkormányzata 

………….. számú határozata alapján megállapított természetbeni juttatásként az alábbi 

mennyiségű tűzifát átvettem. 

 

 

Az átvett tűzifa mennyisége: ………………………… m3 

 

 

 

Bőcs, 2017. …………………….. hó ………. nap 

 

 

    ………………………………………… 

   átvevő 

 

 

 

 

 



             1. melléklet 

Bőcs Község Önkormányzata 

3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

 

 KÉRELEM 

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához 

 

Kérelmező neve: …………………………………………………………………………………………….... 

Születési neve: ………………………………………………………………………………………………… 

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………………………. 

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

Lakcíme: ………………………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………………... 

TAJ száma: …………………………………………………………………………………………………… 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ……………………………………………………………………… 

 
A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …… fő 

NÉV: SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE: ANYJA NEVE: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

NYILAKOZATOK: (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Önkormányzattal szemben fennálló adótartozásom vagy adók módjára behajtandó köztartozásom: van -nincs 

 

Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem – nem rendelkezem 

 
Lakcímemmel megegyező lakhellyel rendelkező más személy szociális tűzifa támogatást: igényelt – nem igényelt 

 

Gyermekvédelmi kedvezményben: részesülök – nem részesülök 

 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban: részesülök – nem részesülök 

 



Lakásfenntartási támogatásban: részesülök – nem részesülök 

 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyesnek a havi jövedelme forintban: 

 

 A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 

1. Munkaviszonyból és 

más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

      

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló 

tevékenységből 

származó 

      

3. Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

      

4. Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat, járási 

hivatal és munkaügyi 

szervek által folyósított 

ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem       

7. Összes jövedelem       

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásáról és a 

szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10 § (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 

szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti. 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

 

 

Bőcs, ……... év …………….. hónap …………. nap 

 

 

…………………………………………. 

                                                                                                           kérelmező 

 

 

 

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLET: A CSALÁDBA BEFOLYÓ JÖVEDELMEKRŐL 

IGAZOLÁS!!! 


