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Acsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 

10/2017. (XI.08.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 

Acsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvényt 32. cikk (2) bekezdésében  

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvényt 32. cikk (1) bekezdés a) pont-

jában, valamint a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkor-

mányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 

57/2013. (X. 4.) BM rendelet végrehajtására a következőket rendeli el:  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő tá-

mogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet (a továbbiakban BM rendelet) alapján Acsa 

Község Önkormányzata szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra  

jogosult. Az Önkormányzat a szükséges önerőt biztosítja. 

(2) E rendelet célja, hogy szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit 

szabályozza. 

 

2. § E rendelet hatálya kiterjed Acsa Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel ren-

delkező személyekre, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak. Az azonos lakóingatlanban, la-

kásban lévő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás kizáró-

lag természetbeni ellátás formájában legfeljebb 2 m³ mennyiségben függetlenül a lakóingat-

lanban, lakásban élő személyek számától. 

 

3. § E rendelet alkalmazásában  

1. család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a to-

vábbiakban Szt.) 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti család, 

2. egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontja szerinti egyedülálló,  

3. háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti háztartás, 

4. jövedelem az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem,  

5. lakás: az életvitelszerű tartózkodásra szolgáló ingatlan. 
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2. Szociális célú tűzifa támogatás 

4. § (1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható:  

a) nyugdíjasnak, akinek 

- egyedülálló esetén jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmini-

mum 375%-át (106.875 Ft) 

- házaspár esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 325%-át (92.625 Ft) 

b) gyermekét egyedül nevelő szülőnek 

c) fogyatékkal élőnek 

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti  

da) aktív korúak ellátására, 

db) időskorúak járadékára,  

dc) vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 

települési támogatásra jogosultaknak (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatás-

hoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő),  

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

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak. 

 

(2) Annak a kérelmezőnek lehet támogatási kérelmet benyújtani, aki lakásának fűtését fatüze-

lésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.  

(3) Az elbírálás során előnyt élvez 

a) az (1) bekezdés szerinti személyek közül az d) és e) pontokban felsorolt kérelmezők. 

b) akinek az Önkormányzat felé köztartozása vagy egyéb tartozása nincs. 

(4) A támogatás akkor állapítható meg, ha kérelmező, vagy a családjában a havi egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg: 

- a 4.§ (1) b) pontja esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 375 %-át. (106.875 

Ft) 

- a 4.§ (1) c), d) és e) pontja esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 325 %-át. 

(92.625 Ft) 

 

3. Eljárási rendelkezések 

 

5. § (1)  A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. 

(2) A kérelmeket az e rendelet 1. melléklet szerinti formanyomtatványon 2017. december 8. 
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napjáig lehet benyújtani az Acsai Közös Önkormányzati Hivatalban (2683 Acsa, Kossuth út 

83.) ügyfélfogadási időben. 

(3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek a jogosultsági feltételek meglétét, és  

a kérelem előnyös elbírálását biztosító körülményeket hitelt érdemlően igazolnia kell. 

A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a ké-

relmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, 

családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni a szükséges igazolásokat mellékelni, 

annak hivatalból történő esetleges megkereséshez hozzájárulni.  

(4) A kérelmeket a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület a támogatásról határozat-

tal dönt. 

 

6. § (1) A tűzifa lakáshoz szállításhoz a képviselő-testület segítséget nyújt. Az Önkormányzat 

vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  

(2) A tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírá-

sával igazolja. 

 

7. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás összesen 83 m3 keménylombos tűzifa mennyiség 

erejéig nyújtható, melynek forrása a BM rendelet szerinti, a Acsa Község Önkormányzata 

számára megállapított támogatás, és a Acsa Község Önkormányzata által biztosított önrész. A 

83 m3 támogatási keret felhasználását követően a kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 

4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek és az 5. § (2) bekezdésben  

meghatározott határidőben hiánytalanul benyújtásra kerültek – el kell utasítani.  

A képviselő-testület a támogatási kérelem benyújtásának sorrendjében bírálja el a kérelmeket 

a 83 m3 keménylombos tűzifa mennyiség erejéig. 

(2) Amennyiben a benyújtott kérelmek teljesítése nem meríti ki a rendelkezésre álló támoga-

tási keretet, úgy a támogatás mértéke a kérelmezők között kiegészíthető. 

 

8. § Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján a részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy 

utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, illetve a közölt adatok 

a valóságnak nem felelnek meg, a következő évek során, az ugyanezen jogcímen való juttatás 

igénylésekor kizárható. 
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4. Záró rendelkezések 

 

9. § (1) A rendeletet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről – az 

SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik. 

(2) Ez a rendelet 2018. március 31. napján hatályát veszíti. 

 

 

 

 

 

              Szekeres Rezső s.k.                 Dobos Sándor s.k. 

                  polgármester                        jegyző 

  

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Acsa, 2017. november 8. 

 

            Dobos Sándor s.k. 

      jegyző 
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1. melléklet a 10/2017. (XI.08.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez 

 

1. Kérelmező: 

Neve: .......................................................................... Születési neve: ...................................................  

Anyja neve: ....................................................................... adóazonosító száma:...................................  

Születési helye, ideje: ........................................................ Állampolgársága: .......................................  

Lakóhelye: ..............................................................................................................................................  

Elérési lehetősége (telefon, e-mail): .......................................................................................................  

 

2. Szociális célú tűzifa támogatás megállapítását kérelmezem az alábbiakra tekintettel: 

 

Lakásom fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítom, és olyan kérelmező vagyok, 

aki* 

a) nyugdíjasnak, akinek 

- egyedülálló esetén jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmini-

mum 375%-át (106.875 Ft) 

- házaspár esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 325%-át (92.625 Ft) 

b) gyermekét egyedül nevelő szülőnek 

c) fogyatékkal élőnek 

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti  

da) aktív korúak ellátására, 

db) időskorúak járadékára,  

dc) vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 

települési támogatásra jogosultaknak (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatás-

hoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő),  

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

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak. 
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3. A lakásban életvitelszerűen együtt élő, közeli hozzátartozók, egyéb személyek adatai: 

Név Születési hely, idő Rokoni kapcsolat Jövedelem 

    

    

    

    

    

    

*a megfelelő válasz aláhúzandó 

3. Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme 

A kérelmező-
vel közös ház-
tartásban élő 

házastárs 
(élettárs) jö-

vedelme 

A kérelmezővel 
közös háztartás-
ban élő egyéb 

rokon jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavég-
zésre/foglalkoztatásra irányuló 
egyéb jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozás-
ból, őstermelői, illetve szellemi és 
más önálló tevékenységből szár-
mazó jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellá-
tásai (például rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás), korhatár 
előtti ellátás, szolgálati járandó-
ság, balettművésze-ti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, idősko-
rúak járadéka, a nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 
emeléséről szóló jogszabály hatá-
lya alá tartozó ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és gon-
dozásához kapcsolódó támogatá-
sok (különösen: GYED, GYES, 
GYET, családi pótlék, gyermek-
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tartásdíj, árvaellátás) 

5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósí-
tott rendszeres pénzbeli ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: 
kapott tartás-, ösztöndíj, értékpa-
pírból származó jövedelem, kis 
összegű kifizetések stb.) 

      

7. A család összes nettó jövedel-
me 

      

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 

 

 

4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott okmá-

nyok a valóságnak megfelelnek. A támogatás megállapításához szükséges jövedelmet igazoló 

bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljá-

rás során történő felhasználásához, kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok va-

lódiságát az Önkormányzat ellenőrizheti. 

 

Acsa, 2017. …………………………….. 

 

        ……………………………….. 

                   kérelmező aláírása 

*A megfelelő válasz aláhúzandó! 

 

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, és a kérelem előnyös elbírálá-

sát biztosító körülményeket hitelt érdemlően igazolnia kell! 

 

 

A kérelem benyújtási határideje: 2017. december 8. 
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2. melléklet a 10/2017. (XI.08.)  önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Átvételi elismervény 

 

 

………………………………… (név) Acsa ……………………………………………… 

u. …………… szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a Acsa Község Önkormány-

zata képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017. 

(XI.08.) önkormányzati rendelete alapján, a(z)……………./2017. számú határozattal részem-

re megállapított……….. m3 mennyiségű tűzifát a mai napon átvettem. 

 

 

Acsa, 201…….………………………………………. 

 

 

 

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

       Átadó             Átvevő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


