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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2019.(XI.11.) rendelete  

 

A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 

 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a.) pontjában 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. 

§-ban, a 32. § (3) bekezdésébe alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében alapján, 13. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva A 

szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) - 

térítésmentesen a szociálisan rászorulók részére - a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához 

természetbeni ellátás formájában támogatás nyújt a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BMÖGF/51-41/2019. számú 

támogatói okiratban foglalt 556 erdei m3 összmennyiség erejéig. 

 

2. § 

A rendelet hatálya 

 

1) A rendelet hatálya kiterjed a demecseri lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 3. § (1) – (3) bekezdésében és a 7. §-ban meghatározott személyekre. 

2) A képviselő-testület által biztosított szociális tűzifa ellátás e rendeletben nem szabályozott 

kérdéseire az Szt., valamint a szociális rendeletnek a települési támogatásra vonatkozó 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

3) A háztartást az Szt. 4.§ (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján kell meghatározni. 

 

3.§ 

Szociális célú tűzifa támogatás 

 

1) A Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság – átruházott hatáskörben - 

kérelemre szociális tűzifa támogatást biztosít Demecser Város közigazgatási területén lakás 

tulajdonosának, bérlőjének, albérlőjének téli fűtési kiadások csökkentéséhez, ha 

 

a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,- forint),  

b) egyedülálló 65 év feletti nyugdíjas esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000,- forint) és 

c) nyilatkozza, hogy a lakása fával is fűthető. 
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2) Háztartásonként összesen legfeljebb 2 erdei m
3
 tűzifa biztosítható, kérelmenként 1 erdei 

m
3
 igényelhető. A határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül új kérelem nem 

adható be. 

3) Azonos lakcímen lévő több háztartás szociális célú tűzifa támogatást csak abban az esetben 

igényelhet, ha külön közüzemi mérő órával rendelkezik, és ezt névre szóló számlával igazolja. 

 

4) A támogatási igények elbírálása során előnyt élvez aki: 

 

a) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásra, 

b) ápolási díjra, vagy időskorúak járadékára, vagy közgyógyellátási igazolványra, 

c) tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására, települési 

támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 

kapcsolatos támogatásban részesülő jogosult. 

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

szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű, 

vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, 

e) aki még nem nyújtott be kérelmet tűzifa támogatásra. 

 

5) A szociális tűzifa más részére át nem adható, el nem idegeníthető. E feltétel tudomásul 

vételéről a támogatott személy a kérelem benyújtásakor köteles nyilatkozni. 

 

6) A kérelemben leírtak valódisága és a szociális rászorultság fennállása környezettanulmány 

készítésével is ellenőrizhető. 

 

7) Nem jogosult a támogatásra: 

 

a) az a személy, vagy család azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával nem fűthető,  

b) az a személy, aki nem lakik életvitelszerűen abban az ingatlanban, amely vonatkozásában 

kéri a támogatást,  

c) aki nem lakott ingatlan vonatkozásában kéri a támogatást. 

 

4.§ 

 

1) A kérelmeket benyújtani a Polgármesteri Hivatal B. épületében (Demecser, Szent István út 2-

4. szám alatt a szociális ügyintézőknél lehet a melléklet szerinti kérelem nyomtatvány 

kitöltésével.  

A kérelemhez csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) 

Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat.  

A támogatás iránti kérelmeket 2020. január 31. napjáig lehet benyújtani. A határidő 

elmulasztása jogvesztő. 

 

2) A rendelet alapján a jogosult részére megállapított tűzifa mennyiség kiszállításáról az 

önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. 
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5.§ 

 

1) Ez a rendelet 2019. november 11-én lép hatályba.  

2) A rendelet egyidejűleg a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 17/2019.(IX.6.) 

önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.  

 

 

Demecser, 2019. november 11. 

 

 

 

 

Rátkai Sándor sk. Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 

polgármester jegyző 

 

Ezt a rendeletet 2019. november 11. napján kihirdettem. 

 

 

 Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 

 jegyző 
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1.sz. függelék a 22/2019.(X.10.) önkormányzati rendelethez 

 

        Beadási határidő: 2020.január 31. 

 

KÉRELEM 

2019. évi SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA JUTTATÁS 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

 

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

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

Születési helye: …............................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): …………………………… 

Állampolgársága::……………………………………. 

Családi állapota: hajadon/nőtlen; házas és házastársával együtt él; házas és házastársától 

külön él;  elvált;  özvegy;  élettárssal él; egyedül él. 

Lakóhely…………………………………………………………………………………………….  

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………….. 

Életvitelszerűen a………….……………………………………………………………..címen élek. 

 

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban
1
 élők adatai: 

Név Születési hely, idő Anyja neve 
Rokoni 

fok 

Társadalom-

biztosítási 

Azonosító Jel 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 

 

                                       
1 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége. 
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Jövedelmi adatok 

 

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel közös 

háztartásban élő 

házastárs/élettárs 

jövedelme 

A kérelmező háztartásában élő egyéb 

személyek jövedelme 
Összesen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/ 

foglalkoztatásra 

irányuló egyéb 

jogviszonyból 

származó jövedelem 

és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, ill. 

szellemi és más önálló 

tevékenységből 

származó jövedelem 

      

3. Nyugellátás, 

baleseti nyugellátás, 

egyéb nyugdíjszerű 

ellátások 

      

4. A gyermek 

ellátásához és 

gondozásához 

kapcsolódó 

támogatások 

(GYES,GYES,GYET, 

családi pótlék, 

gyermektartásdíj,árva

ellátás stb.) 

      

5. Önkormányzat, 

járási hivatal és 

munkaügyi szervek   

által folyósított 

rendszeres pénzbeli 

ellátás 

      

6. Egyéb jövedelem(pl. 

ösztöndíj)  

      

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

 

Egyéb nyilatkozatok: 

 

 A lakásban tartózkodás jogcíme
2
: tulajdonos, önkormányzati lakás bérlője, albérlő, 

haszonélvező, családtag, 

egyéb:……………………………………………………………………………………. 

 A lakásom fával fűthető, és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel. 

 Háztartásomban …… (fő) gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket tartok el. 

 Aktív korúak ellátásában — időskorúak ellátásában — közgyógyellátásban- ápolási díjban- 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban- települési (lakhatási) 

támogatásban részesülök.  

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a vagyonnyilatkozatban közölt jövedelmi 

adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV 

és az OEP hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.  

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 

történő felhasználásához.  

 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre 

kerül, és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv 

kamattal megemelt összegben visszakövetelheti. 

 Kijelentem, hogy a szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmemnek 

teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról  lemondok  /nem 

mondok le.  

 

 

Demecser, 2019…………………………… 

                                                              ……………............................................................. 

                                        kérelmező aláírása  

 

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

I. Személyi adatok 

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált/házastársától külön él (lakcímük 

különböző), kivéve, ha élettársa van.  

Egyedül élő az a személy, aki a lakcímén egyedül lakik. 

II. Jövedelmi adatok:  

A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, 

jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, 

igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét 

külön-külön kell feltüntetni. 

Jövedelem típusai:  
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1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 

munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi 

szolgálati jogviszonyban,honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági 

szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló 

tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - 

tevékenységből származó jövedelem.  

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

származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló 

tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön 

szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.  

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 

gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, 

gyermektartásdíj.  

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői 

nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, 

a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, 

bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai 

rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 

5. Önkormányzat/Kormányhivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az 

időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az aktívkorúak ellátása, az ápolási díj, a 

munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként 

folyósított keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti segély.  

6. Egyéb jövedelem: például a megbízási díj, az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli 

juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó 

jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó 

jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden 

olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.  

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot 

vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 

 
 
 

 

 

 

 


