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SÁRPILIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

.../... (…) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A 2017. ÉVI SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói 

hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat alapján, 2017. évben biztosított, a települési 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő, vissza nem térintendő támogatás 

természetben, szociális rászorultsági alapon történő odaítélését határozza el e rendeletben szabályozott feltételek szerint. 

2. § 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatos valamennyi 

hatáskört maga gyakorolja és minden kérelemről egyedi határozattal dönt. 

3. § 

(1) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Sárpilisen 

bejelentett lakcímén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 

(2) A sárpilisi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben – ahol életvitelszerűen 

él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként. 

(3) Az egy háztartásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. 

(4) A háztartás fogalmát e rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja szerint kell értelmezni. 

(5) Az Önkormányzat háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifát biztosít. 

4. § 

(1) Térítésmentesen, szociális célú tűzifa támogatásra jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén, a 

vonatkozó kormányrendeletben meghatározott maximális mennyiség erejéig az: 

a) aki a szociális célú tűzifa igényét az 1. melléklet szerinti kérelem nyomtatványon a Bátai Közös Önkormányzati 

Hivatal Sárpilisi Kirendeltségénél (a továbbiakban: Hivatal) határidőben benyújtotta, 

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 

5. § 

(1) A térítésmentes szociális tűzifa támogatásra irányuló kérelem beadási határideje: 2018. január 15. 

(2) A kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni: 
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak 

járadékára, települési (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos) támogatásra 

jogosult, 

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

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő háztartásban él, 

c) három, vagy több gyermeket nevelő háztartásban él, 

d) a gyermekét egyedül nevelő szülőt, 

e) a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülőt, 

f) a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos személyt, 

g) az egyedül élő nyugdíjast, feltéve, hogy nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének (28.500 Ft-nak) a 250 %-át (71.250 Ft-ot). 

6. § 

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során helyszíni szemle végezhető. 

7. § 

A szociális tűzifa más részére el nem adható. Ennek tudomásul vételéről a támogatott személy a kérelem 

benyújtásakor köteles nyilatkozni. 
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8. § 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. április 15. napján hatályát veszti. 

Sárpilis, ……… 

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

 Figler János Dr. Kohány András 

 polgármester jegyző 
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1. MELLÉKLET 

A …/… (…) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 

KÉRELEM TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ 

Személyes adataim 

Név:  ........................................................................................................ 

Születési név:  ........................................................................................................ 

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

Születési hely, idő:  ........................................................................................................ 

Állandó lakcíme:  ........................................................................................................ 

Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakcímmel):  ........................................................................................................ 

TAJ szám:  ........................................................................................................ 

 

Az igénylővel egy háztartásban élők száma:  ..............  fő 

 

Név 

(leánykori név is) 

Kérelmezőhöz 

fűződő 

kapcsolat (pl. 

házastárs, 

élettárs, 

gyermek, stb.) 

Születési idő 

(év, hónap, nap) 
Anyja neve Foglalkozása 

a)      

b)      

c)      

d)      

e)      

f)      

g)      

 

 

Nyilatkozat a tüzelőberendezésről 

Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem nem rendelkezem. 

(A megfelelő aláhúzandó!) 

 

Nyilatkozat az előnyben részesítés feltételeiről: 

Alulírott …………………………………………………. kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az alábbi előnyben részesítési feltételeknek megfelelek: 

  aktív korúak ellátásában részesülök 

  időskorúak járadékában részesülök 

  lakásfenntartási támogatásban részesülök 

  három, vagy több gyermeket nevelő háztartásban élek 

  egyedül élő nyugdíjas vagyok 
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  tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülő vagyok 

  tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos személy vagyok 

  háztartásomban halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek 

  gyermekét egyedül nevelő szülő vagyok 

(A megfelelő x-szel jelölendő!) 

 

A kérelemhez mellékelni kell a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, gyermek egészségi állapotára 

vonatkozó igazolást, az idős korúak járadékára való jogosultság igazolását, valamint a nyugellátás összegéről 

szóló igazolást. 

Sárpilis, 20 ....................................  

 

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

kérelmező 
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NYILATKOZAT 

 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen az állandó bejelentett lakcímemen/tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő 

rész aláhúzandó!) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a jövedelemnyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a részemre juttatott szociális tűzifa kizárólag saját háztartásomban, fatüzelésre 

alkalmas fűtőberendezéssel való tüzelésre használható fel. A szociális tűzifát ezzel ellentétes célra felhasználni, 

eladni, vagy másnak átadni tilos! 

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv ellenőrizheti. 

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

Sárpilis, 20 ....................................  

 

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

kérelmező 
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INDOKOLÁS 

A helyi önkormányzatok számára pályázat alapján 2017. évben biztosított, a települési önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő, vissza nem térintendő támogatás természetben, szociális rászorultsági alapon 

történő odaítélése szabályainak megállapítása a Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörében történik. A 

Képviselő-testület a rendelet megalkotásakor Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában („A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:” „8.a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében 

települési támogatás állapítható meg”) meghatározott feladatkörében jár el. A rendelet a 2017-ben kapott támogatás 
odaítélésének feltételeit tartalmazza. 
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