
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2018. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól 
 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A rendelet célja 
 

(1) A rendelet célja, hogy a településen élő szociálisan rászorulók részére segítséget 
nyújtson lakásuk fával történő téli fűtéséhez. 
 

2. § 
 

A rendelet hatálya 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nyárlőrinc Község területén életvitelszerűen élő, a 
mindenkor hatályos Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében és a Gyvt. 4 §. (1)-(4) 
bekezdésében meghatározott személyekre. 
 

3. § 
 

Eljárási rendelkezések 
 

(1) Az ellátás iránti kérelmet írásban, erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon (1. számú melléklet) 2019. január 15. napjáig kell 
benyújtani Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatalánál. 

 
(2) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a családja a kérelem benyújtását 

megelőző havi jövedeleméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén a 
tárgyévet megelőző évről szóló nyugdíjösszesítőt és az utolsó havi 
nyugdíjszelvényt vagy az utolsó havi számlakivonatot, egyéb jövedelmekről a 
jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot. 

 Ha a kérelmezőnek vagy családtagjának nincs munkáltatója, és nem 
nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, akkor a kérelemben nyilatkozni 
kell erről. 

  
4. § 

 
A tűzifa támogatás jogosultsági feltételei 

 
(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához 

természetbeni ellátás formájában – ellenszolgáltatás nélkül - vissza nem 
térítendő támogatás nyújtható annak a személynek vagy családnak, akinek 



családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő vagy 
gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 280%-át és a lakásának fűtését 
fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 

 
(2) A döntés során előnyben kell részesíteni a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 
a) aktív korúak ellátásában, 
b) időskorúak járadékában (tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására) 
c) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra) jogosult személyeket. 
 

(3) A döntés során előnyben kell részesíteni: 
 a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 
családokat, 

 b) a gyermekét illetve gyermekeit egyedül nevelő szülőt,  
 c) a közmunka programban résztvevő személyt. 

 
(4) Közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni 

juttatásra. 
 
(5) A támogatás formája tűzifa, mennyisége háztartásonként legalább 2 m3. 
 
(6) A támogatás odaítéléséről az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. 
 

5. § 
 

Záró rendelkezések 
 
 

(1) Ez a rendelet 2018. december 15. napján lép hatályba. 
 
(2) Ez a rendelet 2019. március 31. napján hatályát veszti. 
 
 
Nyárlőrinc, 2018. december 11. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester          jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetése: 2018. december 15. 
 
 
        Zayzon Jenőné 
               jegyző 



1. számú melléklet a 8/2018. (XII.15.) Önkormányzati rendelethez  
 
 

Kérelem tűzifa támogatáshoz 
 

Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifa támogatást megállapítani 
szíveskedjenek. 
A kérelmező adatai: 
Családi és utónevei:…………………………………………………………………......................... 
Születési neve:………………………………………………………………………………..……….. 
Anyja neve:…………………………………………………………………………………….............. 
Születési helye, ideje (év, hó, nap):…………………………………………………………….…… 
Családi állapota:………………………………………………………………………………….…….. 
TAJ száma:…………………………………………………………………………………………..…. 
Állandó lakcíme: …………………………………………………………………………………..…… 
Család tagjainak száma: ……………………………………………………………………………… 
 
Jövedelmi adatok: 

A jövedelmek típusai 
Kérelmez
ő 
jövedelm
e 

Közeli hozzátartozók jövedelme 
Összese
n 

  a) b) c) d) e)  

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

       

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

       

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből, vagyoni értékű 
jog átruházásából származó 
jövedelem  

       

4. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű 
ellátások 

       

5. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 
(GYED,GYES,GYET,családi 
pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

       

6. Önkormányzat, járási hivatal 
és munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás ( munkanélküli járadék, 
rendszeres szoc. és nevelési 
segély., stb.) 

       

7. Föld bérbeadásából származó 
jövedelem 
 

       

8. Egyéb (pl. ösztöndíj, 
értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű 
kifizetések, stb.) 

       

9. A család havi nettó jövedelme 
összesen  

       

 
A lakás címe, amelyre a támogatást igényli: …………………………………………………… 
Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fentiekben igazolt 
jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem, fenti című lakásban családommal 
életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított. 
 
Nyárlőrinc, 2018……………………………. 
       ……………………………………….. 
        kérelmező aláírása 

 


