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Hodász Nagyközség Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 

18 / 2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

 

Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkely (1) 

bekezdés a) és f) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezet 13. valamint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 2.§-

ában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 

alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosított Község Önkormányzata 

számára. 

(2) E rendelet célja, hogy Hodász Nagyközség közigazgatási területén élők részére 

támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra, 

meghatározza az egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, 

odaítélés menetét. 

(3) E rendelet hatálya kiterjed Hodász Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen 

lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. 

(4) E rendelet alkalmazásában a fogalmak meghatározásánál a Szt. értelmező rendelkezéseit 

kell alkalmazni 

(5) Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális tűzifa támogatásával 

kapcsolatos hatáskört polgármestere ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal dönt. 

 

 

2. A támogatás feltételei 

 

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentesen 

tüzelőanyag – tűzifa-támogatást állapít meg annak az igénylőnek, aki   

a ) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint: 

aa) aktív korúak ellátására, vagy 

ab) időskorúak járadékára, vagy 

ac) települési támogatásra (a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 

kapcsolatos támogatásban részesülők) vagy 

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

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családokat, 
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3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban 

meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család 

a) aki erdőgazdálkodó, vagy az elmúlt 1 évben engedéllyel fakitermelést végzett. 

b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

(2) Nem jogosult szociális tűzifára az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben 

életvitelszerűen senki sem él. 

 

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak 

saját használatra használhatja fel. 

 

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, a 

lakásban élő személyek és a háztartások számától. 

 

3. A támogatás igénylésének menete 

 

  

4. § (1) szociális célú tűzifa támogatás megállapítása a rendelet 1. melléklete szerinti 

kérelemre történik. A kérelmekről a polgármester határozattal dönt. 

A kérelemhez mellékelni kell: 

nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a háztartás által lakott lakás fűtése mivel történik 

nyilatkozatot arról, hogy a kapott tűzifát nem adja el, azt saját célra használja.   

(2) A kérelem benyújtásának időpontjára, határidőjére vonatkozó adatokat a helyben 

módon (a Hodászi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzététel) közzé kell tenni. A 

hirdetményben foglalt határidő elmulasztása jogvesztő. 

(3) A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége kérelmezőnként legalább 1 nem erdei 

m3, de legfeljebb 2 nem erdei m3 lehet. 

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény 

aláírásával igazolja. 

(5) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik, tehát a szociális 

tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

5.§  (1) A támogatás kizárólagos forrása a BMÖGF/69-48/2016 számú támogató okirat 

szerint, az önkormányzat számára megállapított támogatás. 

 

   (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat szociális tűzifa támogatást nem, 

 

(3) A jogosultság és a kérelmekben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során 

környezettanulmány végezhető. 
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4. Záró rendelkezések 

 

6. §  Ezen rendelet 2016. november 24.. napján lép hatályba, és 2017. május 31. napján    

hatályát veszti. 

 

 

Nagy János                                                 Dr. Bodnár Zsuzsanna  

           Polgármester                                                                Jegyző 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2016. november 24. napján kihirdetésre került. 

Hodász, 2016. november 25.                                                                
 
 

Dr. Bodnár Zsuzsanna  
Jegyző 
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1. számú melléklet a 18/2016 (XI.24.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához 
 

I. Személyi adatok 
 

1.A kérelmező személyre vonatkozó adatok 

 

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

Születési név: ………………………………………………………………………… 

Születési hely és idő:…………………………………………………………….......... 

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

Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: ………………………………… 

Az igénylő TAJ száma: ……………………………………………………………… 

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

 

2.Kérelmezővel közös háztartásban élők száma:……………..fő  

3.Kérelmező háztartásban élők személyi adatai: 

 

 
Név  

/lánykori név is/ 
Családi állapot 

Kérelmezőhöz 

fűződő 

kapcsolat /pl. 

házastárs, 

élettárs, gyermek 

stb./ 

Születési 

helye,ideje,  

 

Anyja neve 

a)      

b)      

c)      

d)      

e)      

f)      

g)      

h)      



5 
 

 

4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban 

feltüntetett tagjai között van olyan személy: (a megfelelő rész aláhúzandó) 

aa) aktív korúak ellátására jogosult igen  nem 

ab) időskorúak járadékára jogosult igen  nem 

ac) települési támogatásban – lakhatási támogatásra jogosult -  igen  nem 

 

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

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőnek minősül

  igen  nem 

 

II. Lakásviszonyok 

 

A támogatással érintett lakás nagysága:……………m2 

A lakásban tartózkodás jogcíme:………………………. 

 

III.    Nyilatkozatok 

1. A kérelemmel érintett lakásba - hagyományos fűtési móddal rendelkezik: igen - nem 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

2.Fatűzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem: igen – nem (a megfelelő rész 

aláhúzandó) 

3. Nyilatkozom, hogy nem vagyok erdőgazdálkodó, az elmúlt 1 évben engedéllyel 

fakitermelést nem végeztem ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát nem szereztem. 

4. A kapott szociális tűzifát saját célra kérelmezem. 

5. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben 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 hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - 

ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tűzifát értékesítem, vagy nem saját célra használom 

fel, úgy köteles vagyok annak ellenértékét (15.000 Ft/köbméter+Áfa) visszafizetni. 

 

 

Hodász, __________________________ 

 

 

az ellátást igénylő,vagy törvényes 

képviselőjének aláírása 
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2. számú melléklet a 18/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelethez 

 

Átvételi elismervény 

Alulírott…………………………………………………………………. Hodász Nagyközség 

Önkormányzata képviseletében a mai napon ………m3 keménylombos tűzifát szociális célú 

tűzifa támogatás címén ………………………… nevű 4334 Hodász, ………………………. 

szám alatti lakosnak átadom. 

Alulírott ………………………………nevű 4334 Hodász, ……………………………… 

szám alatti lakos mai napon Hodász Nagyközség Önkormányzatától szociális célú tűzifa 

támogatás címén ….........m
3 

 keménylombos tűzifát átvettem 

Hodász, ____________________________ 

 

 

 

 

 Átadó                                 Átvevő 

 

 

 


