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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 

 
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet célja, hatálya 

 
1. § (1) A  helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához  kapcsolódó 
kiegészítő támogatása érdekében  a IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezeten belüli 
előirányzat átcsoportosításáról szóló   Kormányhatározat (a továbbiakban: Kormányhatározat) 
értelmében  a központi költségvetés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatást biztosított Magyarpolány Község Önkormányzata számára. 
(2) E rendelet célja, hogy a Magyarpolány településen élők részére támogatást nyújtson 
szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a 
természetben nyújtott egyszeri tűzifajuttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az 
igénylés, odaítélés menetét. 
(3) E rendelet hatálya kiterjed Magyarpolány község közigazgatási területén életvitelszerűen 
lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. 
 

2. A támogatás feltételei 
 
2. § (1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be azok a 
tűzifával fűtő magyarpolányi lakosok, akik életvitelszerűen Magyarpolány településen élnek 
és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 

a) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, 
b) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át. 

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról 
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 
 
3. § (1) A kérelem elbírálásánál - a jogosultsági feltételek megléte esetén - előnyben kell 
részesíteni azokat a személyeket, akik 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 
aa) aktív korúak ellátására vagy 
ab) időskorúak járadékára vagy 
ac) lakhatási támogatásra jogosultak. 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek. 

 
4. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott 
feltétel teljesülésétől – az a személy, család, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 
2 évben engedéllyel fakitermelést végzett. 
(2) Nem kérhető támogatás azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem 
fűthető. 
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(3) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás 
nem kérhető. 
 
5. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre 
indul. 
(2) A kérelmeket 2017. december 15. napjáig lehet benyújtani a Magyarpolányi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.). 
(3) A 2. § szerinti jogosultságot az önkormányzat a kérelmező nyilatkozata alapján saját 
nyilvántartásában ellenőrzi. 
(4) A kérelmek elbírálása Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik, aki a 
támogatásról legkésőbb 2017. december 31. napjáig határozattal dönt. 
(5) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. 
(6) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény 
aláírásával igazolja. 
(7) Háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa biztosítására kerül sor. 
(8) A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a 
települési önkormányzatot terhelik. 
 
6. § (1) A támogatás forrása az Önkormányzat számára megállapított 1.333.500 forint 
kiegészítő támogatás, az önkormányzat által biztosított 95.250 forint önerő. A forrás 
felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § és a 3. §-
ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott 
határidőre érkeztek-e – el kell utasítani. 
 

Záró rendelkezések 
 
7. § (1) Az önkormányzat a támogatást 2018. február 15. napjáig használhatja fel, és a 
felhasználásról 2018. április 15-ig a Magyar Államkincstár felé köteles elszámolni. 
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. május 31. napján hatályát 
veszti. 
 

 
 Grőber József Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 
 
Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz. 

Magyarpolány, 2017. november 29. 
 
 Dobosi Gergely 
 jegyző 
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1. melléklet a 6/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

A kérelem benyújtható: 2017. december 15-ig. 
 

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 Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 6/2017. 
(XI. 29.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként ..........m3 
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 300%-át (85.950 - Ft), egyszemélyes háztartás esetén 400 %-át (114.600,- 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) lakhatási 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. 

Kijelentem ,hogy nem vagyok erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben 
engedéllyel fakitermelést  nem végeztem. 
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. 
 
Magyarpolány, ……év ……………hónap……nap 
 ................................................... 
 kérelmező       
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 
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2. melléklet a 6/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

 

Átvételi elismervény 

…………………………..............................  (név) 8449 Magyarpolány, 

………………………..........................................., szám alatti lakos 

aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Magyarpolány Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális célú 

tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 6/2016. (XII. 8.) önkormányzati 

rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ............. m3 

mennyiségű tűzifát átvettem. 

Kelt: .......................................................................... 

 
 
 
 ........................................... ........................................... 
 átadó átvevő 
 


