
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2018. (X.26.) ) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 

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

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § E rendelet  hatálya a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény  3. §. (1)- (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki. 

 

2. § (1) Az Önkormányzat a kérelmet előterjesztő személyek részére szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához  tüzelőanyag támogatást biztosíthat a következők szerint. 

 

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:  

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 

ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül 

különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 

támogatásban részesülők),  

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

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család és rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő családok,  

c) egyedül élő időskorúak, akiknek havi jövedelmük az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 százalékát nem haladja meg,  

d) továbbá az előző pontokba nem besorolható, de nyilvántartott adatok alapján 

bizonyíthatóan rossz szociális körülmények között elő (pl. munkanélküli ellátásban részesülő, 

ellátatlan munkanélküli, tartós beteg, fogyatékos vagy kiskorú gyermeket egyedül nevelő 

szülő) személyek, 

 

ha a lakásának fűtését tűzifával vagy barnakőszénnel való fűtésre alkalmas 

tüzelőberendezéssel biztosítják. 

 

(3) A kérelem benyújtása jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon történik, 

a kérelem benyújtásának határideje: 2018. november 20. 

(4) Egy jogcímen évente egyszer lehet támogatást igényelni. 

(5) Háztartásonként minimum 1 m
3
, de legfeljebb 5 m

3
 tűzifa, vagy 1 q, de legfeljebb 10 q 

barnakőszén adható. 

(6) A szociális célú tüzelő támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani tűzifa, vagy 

barnakőszén formájában. 

 

3. § Amennyiben a jelen rendelet alapján támogatásban részesített kérelmező a részére 

biztosított tűzifát, vagy szenet értékesíti, más részére adja át, vagy utólag megállapítást nyer, 

hogy a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, az ingyenesen biztosított lágy tűzifa esetén 

7.500,- Ft/erdei m3+ÁFA, barnakőszén esetén: 2.500,- Ft/q+ÁFA áron számolva a tüzelő 

kiszállítási költségeinek felszámítása mellett a támogatást vissza kell fizetni. 

 



4. § (1) Nem jogosult szociális tüzelőanyag támogatásra - függetlenül a 2. §-ban 

meghatározott feltételek teljesülésétől – az a kérelmező 

a) akinek a lakása tűzifával vagy barnakőszénnel nem fűthető; 

b) aki olyan ingatlan címére igényel támogatást, amelyben életvitelszerűen nem laknak. 

(2) Aki a rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott határidőt a kérelem benyújtása során 

elmulasztja, annak kérelme csak különös méltánylást igénylő esetben vehető figyelembe. 

 

5. § A kérelmek elbírálásával és a támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör 

gyakorlását a Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza át. 

 

6. § (1) A szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakás tekintetében csak egy 

kérelmező részére állapítható  meg.  

(2) Az önkormányzat a támogatás megállapítása esetén a támogatásban részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, a tüzelőt az önkormányzat a támogatott lakóhelyére szállítja. 

(3) Jelen rendelet alkalmazása során időskorú az a személy, aki a kérelem benyújtásakor a 65. 

életévét betöltötte. 

(4) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni. 

 

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő  napon lép hatályba. 

(2) E rendelet 2019. február 16. napján hatályát veszti. 

(3) Jelen rendelet melléklete: 

 

1. számú melléklet: 

Kérelem szociális tüzelőanyag igényléséhez 

 

         

 

Gémes László s. k.     Berkeczné Csák Andrea s. k. 

       polgármester    jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

igazgatási osztályvezető 

 

 

Ezen önkormányzati rendelet 2018. október 26. napján lett kihirdetve. 

 

 

        Berkeczné Csák Andrea 

       jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

        igazgatási osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 12/2018. (X.26.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉHEZ 

 

A kérelmező  

Neve: ……..……………………………………………………………………………………. 

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

Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………..  

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

Lakcíme: ………………………………………………………………………………………. 

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

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

Havi jövedelme: ……………………………………………………………………………….. 

Telefonszám:………………………. e-mail cím: …………………………………………….. 

 

Kérelmem elbírálásakor kérem figyelembe venni, hogy  

aktív korúak ellátásában részesülök, határozat száma: ………………………………  

időskorúak járadékában részesülök, határozat száma: ………………………………. 

települési támogatásban részesülők, határozat száma: ……………………………… 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelek, határozat  

száma: ………………………………………………………………………………….  

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, határozat száma: ……………… 

65 év feletti egyedül élő személy vagyok és jövedelmem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500,- Ft-ot),  havi jövedelmem: 

……………………… Ft. 

egyéb indok alapján kérem a támogatást, ennek oka:  

………………………………………………………………………………………… 

A lakóingatlan fűtési módja/módjai:             

Gáz fűtéses: konvektoros, radiátoros fűtésű. 

 

Központi fűtés: (fa/szén). Hagyományos fűtés: kályha (fa/szén). Kandalló (fa/szén). 

   

(Ha több fűtési móddal rendelkezik, akkor aláhúzással jelezze a fűtés módját és 

fajtáját!) 



Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:   rendelkezem  - nem rendelkezem 

 

Széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:          rendelkezem   -         nem rendelkezem 

 

 Név 

(születési név) 

Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Anyja neve Jövedelem 

típusa 

Jövedelem 

(Ft/hó) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

A kérelmező és vele egy háztartásban élők száma: … fő. Havi összes jövedelem: ………...Ft. 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ……………….. Ft/hó. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek 
- életvitelszerűen a bejelentett állandó lakóhelyemen élek. 

 

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására 

jogosult szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a részemre megállapított ingyenesen biztosított 

szociális tűzifát vagy szenet értékesítem, vagy más részére átadom, vagy utólag 

megállapításra kerül, hogy a támogatást jogosulatlanul vettem igénybe,  akkor lágy lombos 

tűzifa esetén: 7.500,- Ft/erdei m3+ ÁFA összeget (szén esetén: 2.500,- Ft/q+ÁFA összeget)  

és a kiszállítás költséget köteles vagyok visszafizetni. 

Szegvár, 2018. …..……………………….. hó ……….. nap 

………………………………   ……………………………………. 

                 kérelmező aláírása           a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 

 

1. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni. 

2. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a 

nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból. őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.  

3. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak 

fénymásolatát (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása, munkáltatói igazolás, stb.) a jövedelemnyilatkozathoz 

csatolni kell. 

4. Aktív korúak ellátásról a megállapító és megszüntető határozat. 

5. Időskorúak járadékáról a megállapító és megszüntető határozat. 

6. Munkaügyi Kiskönyv, ha regisztrált munkanélküli. 

7. Ha jövedelemmel nem rendelkezik, akkor nyilatkozat arról, hogy nem rendelkezik jövedelemmel. 

8. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva azt ott élők személyek   

számával.  



A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú személyeknek is alá kell írniuk. 

Ha az ellátást igénylő vagy a vele azonos lakóingatlanban élő személy nem cselekvőképes helyette a törvényes 

képviselője jogosult az aláírásra. 
 


