
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelete  

 
szociális célú tűzifa támogatás juttatásáról 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról 
szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A rendelet hatálya Köröm község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott bejelentett 
lakcímmel rendelkező állampolgárokra terjed ki. 
 
2. § (1)Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat 
elsősorban 
a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) szerint 
    aa) aktív korúak ellátására, 
    ab) időskorúak járadékára, 
    ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult, 
    ad) települési támogatásban részesül 
 
b) annak a családnak, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 
és lakásának fűtését fafűtésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 
(2) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  
 
3. § A polgármester a 2.§ (1) bekezdésben lévő rászorulókon felül támogatást adhat még  annak a  65 
év feletti kérelmezőnek is akinek egyedül álló esetén az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 500%-át, házastársak, élettársak esetén a 350%-át 
 
4. § A támogatás iránti kérelmeket a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.  
 
5. §  (1) A szociális célú tűzifa támogatásról a Polgármesterhatározattal dönt a kérelem beadását követő 
10 munkanapon belül. 
(2) A polgármester a döntés meghozatala előtt – az önkormányzat hivatala köztisztviselőjének 
bevonásával – szúrópróba szerűen helyszíni ellenőrzést végezhet a kérelem valóságtartalmának 
megállapítása céljából, különös tekintettel a fatüzelésre alkalmas fűtőberendezés meglétére és 
használatára. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
6. § A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény 
aláírásával igazolja. 
 
7. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tóth Tibor                                                                                                      Sinai Bertalanné 
polgármester                                                                                                             jegyző 



 
1. melléklet a 9/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelethez 

 
 

KÉRELEM 
 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ 
 

 
 

A) Személyi adatok 
 
1. Kérelmező neve:……………..………………..…………………………………………………………..….. 
 
2. Születési neve: ………………………………………………………………………………………..………. 
 
3. Születési helye, ideje:…………………………………………TAJ szám:………………………………….. 
 
4. Anyja neve:…………………………………………………………….………………………………….……. 
 
5. Lakcíme:……………………………………………………………..………………………………………..…. 
 
6. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók: 
 
 Név Születési hely, 

idő 
Anyja neve Rokoni 

kapcsolat 
a)     
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     
g)     
h)     
i)     
j)     

 
7. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a szociális célú tűzifa támogatásra jogosult vagyok, mert az 
alábbi szociális ellátásban részesülök:* 

a) aktív korúak ellátása (foglalkozatást helyettesítő támogatás/rendszeres szociális segély) 
b) időskorúak járadéka 
c) lakásfenntartási támogatás 
d) települési támogatás 

8. Fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbiak alapján:* 
a) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelek 
b) Az önkormányzat szociális tűzifa juttatásáról szóló rendeletének 3.§- alapján 

                                                           
* Megfelelő aláhúzandó! 
 



 
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:            rendelkezem                       nem rendelkezem* 
 
Nyilatkozom, hogy az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést:  végeztem     nem végezem* 

 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult 
szerv ellenőrizheti. 
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 

 
Köröm, 201….év…………………………..hó……….nap 

 
                                                                                                 ……………………………… 
                                                                                               az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének                           
                                                                                                                         aláírása 
 
 
2. melléklet a 9/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Átvételi elismervény 
 
 

Alulírott ………………………………..(név) Köröm, …………………….u…….sz. alatti lakos aláírásommal 
elismerem, hogy a mai napon Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tűzifa vásárlásról 
szóló …../2015. (…..) önkormányzati rendelete alapján meghozott határozatában foglalt természetbeni 
juttatásként ……m3 mennyiségű tűzifát átvettem. 
 
Köröm, 201…….év……………………………..hó………nap 
 
 
 
………………………………………                                                             …………………………………… 
                    átadó átvevő 
 

                                                           
 
 


