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Javaslat a szociális célú tüzelőanyag ellátásról szóló rendelet megalkotására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 
törvény 3. melléklet I.2.2.1 pontja szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatására. 
 
A támogatásra az 5.000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok 
pályázhattak. 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 44/2021. (VII.20.) határozatában úgy 
döntött, hogy az Önkormányzat 98 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásának támogatására 
nyújtsa be a pályázatát a szükséges 124.460 forint önerő vállalása mellett. 
 
Az előterjesztés mellékletét képező BMÖGF/ 191 - 36 /2021. iktatószámú Támogatói Okirat 
szerint Kismaros 72 erdei köbméterre nyert el támogatást, 1.371.600 forint összegben, a szükséges 
önerő 91.440 forint. A Hivatal Pénzügyi Osztályának tájékoztatása szerint az elnyert támogatás az 
Önkormányzat számlájára 2021. szeptember 30-án megérkezett. 
 
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2021. 
évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag vásárlását követő 10. napon belül, a 
jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő -
rendeletben szabályozza akként, hogy 
 

- a Szoc. 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) jogosult előnyt élvezzen, 

- a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen 
előnyt, 

- háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint 

- vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől semmilyen ellenszolgáltatást 
nem kér. 

 
Mindezek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület rendeletét a mellékelt tervezet szerint alkossa 
meg. 
 
Kismaros, 2021. szeptember 30. 
 
 
           Dr. Timer-Bárkányi Beáta 
               jegyző 
 
Határozati javaslat: 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja…/2021. (…) rendeletét a 
szociális célú tüzelőanyag ellátásról 
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Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021.  (….) számú 
rendelete a szociális célú tüzelőanyag ellátásról 

 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 
(2) bekezdésében foglalt jogalkotói jogkörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület megállapítsa a hatáskörébe tartozó szociális célú tűzifa 
ellátás szabályait, igénylésének feltételeit. 
 

2. § 
 
(1) Szociális célú tüzelőanyag ellátásban Kismaros község közigazgatási területén élő, szociálisan 

rászorult, legalább egy éves bejelentett lakóhellyel rendelkező személy részesíthető. 
(2) E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorult, akinek a háztartásában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. 
 

3. § 
 
(1) A szociális célú tüzelőanyag ellátásra való jogosultság elbírálása során előnyben kell részesíteni 

a) az aktív korúak ellátására, 
b) az időskorúak járadékára, 
c)  a települési támogatásban, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viselésével kapcsolatos támogatásra jogosultakat, 
d) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat. 

 
(2) A szociális tüzelőanyag ellátásról a polgármester a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

javaslatának figyelembe vételével dönt. 
(3) A polgármester életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása érdekében a rendkívüli 

élethelyzetbe került személynek méltányossági tüzelőanyag ellátást állapíthat meg. 
(4) A támogatás iránti igényeket 2021. november 8. napjáig lehet benyújtani a melléklet szerinti 

formanyomtatványon. 
  

 
4. § 

 
 Támogatásként háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ tűzifa biztosítható. 
 
 

5. § 
 
(1) A szociális tüzelőanyag más részére el nem adható. Ennek tudomásul vételéről a támogatott 
a kérelem benyújtásakor és a tűzifa átvételének igazolásakor köteles nyilatkozni. 
(2) Kismaros Község Önkormányzata a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér 
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6. § 
 

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kismaros Község 
Önkormányzatának szociális célú tüzelőanyag ellátásról szóló alábbi rendelete: a 14/2020. (X.07.). 
 
Kismaros, 2021.         
  
 
 
 
 
       Neubauer Rudolf                                     Dr. Timer-Bárkányi Beáta 
 
                                 polgármester                 jegyző  
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1. melléklet 

 

 
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 

Tel.: 06-27-639-131 

 

 

Szociális célú tüzelőanyag támogatás 

igényléséhez kérelem 

 
Benyújtási határidő: 2021…….. 

 

 

 

I. A KÉRELMEZŐ ADATAI 

 

Név: ………………………………………. születési név: ……………………………………. 

 

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

 

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

 

Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………... 

 

TAJ száma (kötelező megadni): ……………………………………………………………… 

 

Elérhetőség: …………….………….………….    Mobil: ………………….……….…………. 

 

 

II. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok 

 

a) a kérelmező családi körülménye (a megfelelő részt aláhúzással jelölni) 

 

egyedülálló    nem egyedül élő 

 

b) A kérelmező háztartásában élők száma: ……………… fő 

 

Név, születési név Születési hely, idő TAJ száma 
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 
 

*Lakásomat fával fűtöm  /  részben fával fűtöm 
 

Nyilatkozom, hogy a kapott szociális tűzifát tovább nem értékesítem! 
 

Kismaros, 2021. ……………..…. hó …….. nap 

 

        …….………………………. 

                 kérelmező aláírása 

 
III. Jövedelmi adatok 

 

Jövedelmek 

típusai 

Kérelmező 

jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen 

Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és 
táppénz 

         

Társas és egyéni 

vállalkozásból származó 
jövedelem 

         

Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni 
értékű jog átruházásából 

származó jövedelem 

         

Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

         

A gyermek ellátásához, 

és gondozásához 

kapcsolódó támogatások 
(GYES, GYED, GYET, 

családi pótlék, 

gyermektartásdíj stb.) 

         

Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás 
(munkanélküli járadék, 

rendszeres szociális és 
nevelési segély, 

jövedelempótló 

támogatások, stb.) 

         

Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

         

Egyéb (pl.: ösztöndíj, 

értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

         

Összes bruttó jövedelem          
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A család havi nettó 
jövedelme összesen 

         

 

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

 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti. 
 

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

 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

A kérelemhez csatolandó: 

- Jövedelemnyilatkozat (keresetigazolás, nyugdíjszelvény, OTP átutal., GYES, GYET szelvény, 

stb. /közös háztartásban élők utolsó 3 havi (nettó) jövedelmére vonatkozó igazolás/. 

- Lakcímkártya másolata, mely igazolja, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően 

legalább egy éve bejelentett kismarosi lakóhellyel rendelkezik. 
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2. melléklet 

Szociális célú tüzelőanyag támogatás 2021  

Kérelemhez melléklet 

NYILATKOZAT 

Kismaros Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális célú 

tüzelőanyag pályázaton keménylombos tűzifa vásárlására támogatást nyert el. 

Az önkormányzat dolgozóinak munkáját segítve, kérjük nyilatkozzon, hogy a tűzifát gurigában, 

vagy hasogatva igényli-e! 

Kérelmező adatai 

Név:……………………………………………………  

Születési név………………………………………… 

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

Anyja neve: …………………………………………….. 

TAJ száma: …………………………………………… 

 

Kérem a megfelelőt aláhúzni: 

 

A szociális célú tűzifát gurigában kérem. 

 

A szociális célú tűzifát hasogatva kérem. 

 

 

Dátum: ……………………………………             Aláírás: ……………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


