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Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

12/2017. (X.17.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 

Rezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 8a. pontja alapján a következőket rendeli el: 

 

 

1. A támogatásra vonatkozó általános szabályok 

 

 A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

 

(1) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a 

szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza. 

 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Rezi község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, és a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-ában 

meghatározott személyekre. 

 

II. A támogatás feltételei 

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat: 

 

a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 

szerint: 

 

 aa) aktív korúak ellátására, 

 ab) időskorúak járadékára, 

            ac) települési támogatásra, tekintet nélkül annak rendszeres természetbeni vagy 

pénzbeli formában történő nyújtására, különösen a lakhatáshoz kapcsoló rendszeres 

kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra  

jogosult. 

           

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

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 

 

 c) annak a személynek, akinek a családjában mozgáskorlátozott él és ezt hiteles   

dokumentummal igazolja, valamint 

 

d) azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj összegének 200 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 

összegének 250 %-át. 

 



(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontban lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során. 

 

(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m
3
 tűzifa biztosítására kerülhet sor. 

 

(4) A támogatás mértékén felül az önkormányzat vállalja 1.000 Ft/erdei m
3
+áfa mértékű 

      önrész, valamint a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is   

származó költségek megfizetését. 

 

(5) Az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

III. A támogatás igénylésének menete 

 

3. § 

 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. sz. melléklete szerint kérelemre 

indul. 

 

(2) A kérelmeket 2018. február 15. napjáig lehet a Karmacsi Közös Önkormányzati Hivatal 

Rezi Kirendeltségénél benyújtani. 

 

(3) A kérelmeket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el és 

határozattal dönt a szociális célú tűzifára való jogosultságról. 

 

(4) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. sz. mellékletét képező átvételi elismervény 

aláírásával igazolja. 

 

IV. Záró rendelkezések 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. július 31-én hatályát veszti. 

 

Rezi, 2017. szeptember 25. 

 

 

 Cserép Gábor sk. Cseh Marianna sk. 

                            polgármester                                                           jegyző  

                                                                                                    

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Rezi, 2017. október 17. 

 

 

                                           Cseh Marianna 

                                                 jegyző 

 

 

 



1. melléklet 

 

K É R E L E M 

szociális tűzifa támogatás megállapítására 

 

I. Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: 

Neve: .................................................................................................................................................................. 

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

Anyja neve: ................................................................................................................. ....................................... 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................................................... .......... 

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

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...............................................................................................................  

Állampolgársága:……………………………………………………………………………………………… 

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

 

       A kérelmező családi állapota 

        egyedülálló 

        házastársával/élettársával él. 

 

       A kérelmező  

        részesül fogyatékossági támogatásban, 

        nem részesül fogyatékossági támogatásban. 

 

       A kérelmező idegenrendészeti státusza: 

        szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

        EU kék kártyával rendelkező, vagy 

        bevándorolt/letelepedett, vagy 

        menekült/oltalmazott/hontalan.  

 

2. Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 
 

Név Születési hely Születési idő Anyja neve Munkahely/Iskola 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

II. Nyilatkozom, hogy családom tagjai a következő ellátási formában részesülnek: 
            a) aktív korúak ellátása, 

            b) időskorúak járadéka, 

            c) települési támogatásban, 

             d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek/lünk, 

      e) mozgáskorlátozott vagyok, illetve él a családomban mozgáskorlátozott személy 

       f) családunkban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 200 %-át, 

egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj összegének 250 %-át. 

 



III. Jövedelemi adatok: 
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi 

jövedelme, forintban: 

 A jövedelem típusa  Kérelmező 
Házastársa/ 

élettársa 
 Gyermekek 

 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból 

származó  

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

            

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló tevékenységből származó 

            

 3. Alkalmi munkavégzésből származó             

 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások             

 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások 

            

 6. Önkormányzat, járási hivatal  és munkaügyi szervek 

által folyósított ellátások 

            

 7. Egyéb jövedelem             

 8. Összes jövedelem             

    Egy főre jutó nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban: _________ Ft 

 

 IV. Nyilatkozatok 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

kérelmező: 

- *életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), 

házastárs/élettárs: 

- *életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), 

- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

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

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv 

az állami adóhatóság útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok 

alapján ellenőrizheti. 

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

Rezi, 2017._____________. 

___________________________ 

kérelmező aláírása 

____________________________ 

kérelmező  

házastársának/élettársának  

aláírása 

 

 
N Y I L A T K O Z A T 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: Ket.) 73/A. § (2) bekezdése a) pontja szerint a kérelmem teljesítése esetén a döntés közlése előtt 

lemondok a fellebbezési jogomról.  

Tudomásul veszem, hogy a fellebbezési jogról történő írásbeli lemondó nyilatkozat a Ket. 99. § (2) bekezdése 

értelmében nem vonható vissza valamint a kérelmem ügyében hozott döntés a közlés napján jogerőssé válik. 

 

Rezi, 2017. _________________ 

   

                                    ______________________ 

                                                                                                                 Kérelmező aláírása 



 

2. melléklet 

 

 

 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

 

 

Alulírott  

 

 

Név: _______________________________________________ 

 

Születési hely, idő: ____________________________________ 

 

8373 Rezi, _____________________________ szám alatti lakos 

 

 

elismerem, hogy                        -én/án  Rezi Község Önkormányzata által a _____  számú 

határozat alapján biztosított 

 

______azaz ____________erdei/m
3
 tűzifát átvettem. 

 

 

 

Rezi, 20    . ____________. 

 

 

         

 

        ___________________________ 

 

                                                                                                                    aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


