
 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2013. (XII. …)  önkormányzati rendelete 
 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól  
 
 

Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ban, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1. § E rendelet hatálya kiterjed Tabajd község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak.  
 
 

2. A támogatás feltételei, mértéke 
 

2. § (1) Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012.(XI.28.) BM rendeletben foglaltak 
alapján mindösszesen 27,5 m3 tűzifa erejéig természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt annak a 
személynek, akinek a háztartásában: 

a) az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át, 
b) a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja és 
c) ha van erődgazdálkodó, erdőtulajdonos, akkor az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést nem 
végzett. 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem 
kérhető. 

3. § Tűzifa támogatásban elsősorban az részesül, aki a 2. §-ban foglalt feltételeknek megfelel és: 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint: 

aa) rendszeres szociális segélyben részesül,  
ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül,  
ac) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  
ad) ápolási díjra jogosult, vagy 
ae) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 

b) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas. 
 
4. § A tűzifa támogatás mértéke legalább 1 m3, de legfeljebb 5 m3 lehet. 
 
5. § A kérelmek elbírálását Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármester hatáskörébe 
ruházza át. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. A támogatás igénylésének menete 

 
 
6. § (1) A tűzifa támogatás iránti kérelmet 2013. december 19. napjától 2014. január 20. napjáig lehet 
benyújtani háztartásonként egy személynek, egy alkalommal az 1. mellékletben meghatározott 
formanyomtatványon és az abban megjelölt igazolások benyújtásával a Felcsúti Közös Önkormányzati 
Hivatal Tabajdi Kirendeltségén.  
(2) Amennyiben a kérelem hiányos, a polgármester 3 napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel a 
kérelmezőt. 
(3) A kérelmek elbírálásáról a Polgármester legkésőbb 2014. január 31. napjáig dönt. 
(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. 
 
 

4 . Záró rendelkezések 
 

7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2014. május 31. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 Dr. Temesszentandrási György                                             Dr. Sisa András  
                             polgármester                                                                jegyző 
 
 
 
Záradék: 
Ez a rendelet 2013. december 19-én a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi 
Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került. 
 
Kelt: Tabajd, 2013………………… 

 
Dr. Sisa András jegyző nevében és felhatalmazásával: 
 
 

Dr. Fehér Diána 
                                                                                                               jegyző 
  

 



 

 

 1.  melléklet a …/2013.(XII….) önkormányzati rendelethez 

 

 Iktatószám:  

A kérelem benyújtható: 2013. december 19-től 2014. január 20-ig. 
 
 

Kére lem 

1.  .......................................................... .……. (név) (szül .  hely és idő :  …………………………
 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T a b aj d , … … … … … … … … … . … …  u .  … … … s z .  
alatti lakos kérem, hogy részemre Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …/2013. (…….) önkormányzati rendelete alapján 
szíveskedjenek természetbeni juttatásként   …...   m3 tűzifát biztosítani.  
 
2. A tűzifa támogatásra a rendelet szerint jogosult vagyok mert:* 
 
a) háztartásomban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 42.750,-Ft-ot, egyedül élő esetén a 
57.000,-Ft-ot, 

b) a lakás fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, 

c) háztartásomban nincs erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos,  

d) háztartásomban van erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, de az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést 

nem végzett, 

e) az ingatlanban életvitelszerűen tartózkodom. 

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

3. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozók 

száma: ............... fő.  

A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő: a kérelmezővel egy 

lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek 

közössége. 

 

4. Nyilatkozom továbbá, hogy  

a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: ....................................... 

b) rendszeres szociális segélyben részesülők, a megállapító határozat száma. .....................................................................  

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a megállapító határozat száma. .........................................  

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a megállapító határozat száma. .................... 

e) ápolási díjra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma. ....................................................................................................  

f) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok. 



5.  Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai 
A 

kérelmező  
jövedelme 

A 
kérelmezővel 

közös 
háztartásban 

élő 
házastárs 
(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
egyéb rokon  
jövedelme 

Összesen 

1.    Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem 
és táppénz 

            

2.    Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

            

3.    Nyugellátás, megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, 
szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 
emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó 
ellátás 

            

 

4.    A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: gyermekgondozási díj 
(GYED), gyermekgondozási segély (GYES), 
gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

            

5.    Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek 
által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 

            

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

            

7.    A család összes nettó jövedelme              

8.    A család összes nettó jövedelmét csökkentő 
tényezők (fizetett tartásdíj összege) 

            

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

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek 
valódiságának igazolására szolgáló iratokat,kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozási segély 
(GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési 
támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 

 

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

Tabajd, 2013. …………………………………       

         ……………………………
           kérelmező 



2.  melléklet a …./2013.(…….) önkormányzati rendelethez 

 

Átvételi elismervény 

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

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

testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló … /2013. (…..) önkormányzati 

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

 

Tabajd, 2013. …………………………….…… 

 

 

 
   átadó      átvevő 
 
 
 


