
Bükkszentkereszt község képviselő testületének 15/2019 (X.31..) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 10 § (1) bekezdése alapján tekintettel a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9 

pontjában szabályozott települési önkormányzatok  szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímre, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában 

és a 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

                                                              1 §  

A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális igazgatásról és az egyes 

helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26) önkormányzati rendelet 1. §- ában foglalt 

eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni. 

                                                            2 §  

(1)Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a 

személynek vagy családnak, amelyben időszakosan bekövetkezett vagy tartósan 

fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 350 %-át, egyedül élő esetén a 400 %-át és a lakásának fűtését 

fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek az 

- aktív korúak ellátásában részesülők, 

- időskorúak járadékában részesülők, 

- települési támogatásban részesülők, különösen a lakásfenntartási támogatásban 

részesülők 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család 

- kiskorú gyermeket nevelők, 

- közfoglalkoztatásban részt vevők 

- egyedül élő nyugdíjasok. 

(3) Háztartásonként legfeljebb 2 m³ tűzifa adható. 

(4) A támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér az önkormányzat. 

(5) A szociális célú tűzifa támogatásról a Szociális Bizottság jogosult dönteni. 



(6) A támogatás iránti igényeket 2020. január 3. napjáig lehet benyújtani a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban a rendelet 1. melléklete szerinti 

formanyomtatványon. 

 (7) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló 89 

köbméter famennyiség felhasználásáig van lehetőség. A kérelmek elbírálásánál figyelemmel 

kell lenni a 2 § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a családban élők egy főre jutó havi 

jövedelmére, és a családban nevelt kiskorú gyermekek számára. 

3. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

   (2) A rendelet 2020. április 15. napján hatályát veszti. 

 

  Solymosi Konrád Ferenc                                                   dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta 

        polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 14/2019. (X.31) önkormányzati rendelethez 

A kérelem benyújtható: 2020. január 3. 

KÉRELEM 

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához 

Alulírott  

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

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

Szül. helye, ideje: ……………………………………………………………………………… 

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

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Kérem, hogy részemre Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben 

nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 14 /2019 (X.31) önkormányzati 

rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani. 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert háztartásomban az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át 

(99 750,-Ft), egyszemélyes háztartás esetén 400 %-át (114 000,-Ft). 

 A kérelem elbírálásánál előnyt élvezek, mivel: 

a) aktív korúak ellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma
. 

 

b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma
. 

 

c) települési támogatásra, lakásfenntartási  támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: 

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

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek. 

e) közfoglalkoztatásban részt vevők 

f) kiskorú gyermeket nevelek 

g) egyedül élő nyugdíjas vagyok.  
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KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI 

 

 

Név, születési név is 
Családi állapota 
Rokoni kapcsolat 

Születési idő TAJ szám Anyja neve 

1. 

  
 év hó nap 

   

 

2. 

  
 év hó nap 

   

 

3. 

  
 év hó nap 

   

 

4. 

  
 év hó nap 

   

 

5. 

  
 év hó nap 

   

 

A kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelme 

A jövedelem típusai 
Kérelmező 
jövedelme 

Kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelme 

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 és 
munkaügyi szervek által 
folvósított ellátások 

        

6. Egyéb jövedelmek         

7. 
Összes jövedelem 
 

 
 

       

 

 



  

Kijelentem, hogy ingatlanom tűzifával fűthető.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

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

Bükkszentkereszt, …………………………. 

 

                                                                                                  ....................................................  

                                 kérelmező       

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

 

 

 

Egy főre jutó jövedelem:                                               ……………………………….. 

                                          ( ügyintéző tölti) 

 

 

 

 

 

 


