
Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelet 

a szociális célú tüzifa juttatás szabályairól 
  

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése 

alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-

ában és a 47. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó a Belügyminiszter által kiírt pályázat felhatalmazása alapján a következőket 

rendeli el.   

  

1.§ (1)  E rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen a Belügyminiszteri 

pályázatban előírt szabályozási kötelezettségének, megállapítsa a szociális célú 

tüzelőanyag igénylés jogosultság feltételeit, mértékét, az eljárás szabályait és rendjét.  

  

2.§  A rendelet hatálya kiterjed a súri lakóhellyel rendelkező személyekre.  

  

3.§ (1) A képviselő-testület természetbeni tüzifa támogatásban részesíti azt a szociálisan 

rászorult személyt, akinek a kérelmében megnevezett lakóingatlanának fűtését 

fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.  

 (2)  A szociális rászorultság megállapítása során előnyben kell részesíteni 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben     

szabályozott 

aa) aktív korúak ellátására, 

ab) időskorúak ellátására, 

ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatosa 

támogatásban részesülők) jogosult, 

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

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 

családot,  

c) 2 vagy több kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülőt. 

 

 (3) A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik. A jogosultságról a képviselő-

testület határozatban dönt.  

(4) Egy kérelmező évente egy alkalommal igényelhet támogatást.  

(5) Kérelmenként maximum 5 m3 tüzifa adható. A jogosultság megállapítására 100 m3 

mennyiségű kemény lombos fafajta szociális célú felhasználásig van lehetőség.  

(6) Amennyiben e rendelet alapján támogatásban részesített kérelmező a részére 

biztosított tűzifát értékesíti, vagy más részére átadja, vagy utólag megállapításra kerül, 

hogy a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 

15.000 Ft+áfa/m3, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére kell kötelezni.  

(7) A kérelmeket a rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani 

a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltsége igazgatási 

ügyintézőjénél. 

(8) A megállapított mennyiségű tűzifa átvételét a rendelet 2. melléklete szerinti Átvételi 

elismervényen a jogosult aláírásával igazolja.   

 



4. § (1) Szociális célú tűzifa juttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában együtt 

élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át.  

 

  

 

 

5. §  Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

  

 

 

 

              Sógorka Miklós      Varga Sándor 

    polgármester           jegyző 

  

  

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. október 25.  

  

Varga Sándor 

           jegyző 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a …../2017. (X. 25.) rendelethez  

 

  

Kérelem szociális tűzifa igénylésére 
I. személyi adatok 

1. Név: …………………………………………………………………… 

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

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

Lakóhely: ………………település………………………. utca………szám 

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

Telefonszám: ………………………………………………………………. 

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozók száma: ………………… fő 

 

 Név Szül.hely, idő Anyja neve TAJ 

1. házastárs 

élettárs 

    

2. gyermekei     

     

    

    

    

    

     

    

 

 

3. Kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult:  

(a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. szerinti):   

- aktív korúak ellátására, a megállapító határozat száma. ………………………… 

- időskorúak járadékára, a megállapító határozat száma: …………………………. 



- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, a megállapító 

határozat száma: ………………………………………………………………………… 

- 2 vagy 3 kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülő 

 

ha a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja    igen  -  nem.  

 

II. Jövedelmi adatok 

 

A jövedelmek típusai A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

házastárs, 

élettárs 

jövedelme 

Összesen:  

1.Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/foglalk. irányuló egyéb 

jogvisz. jöv.,  táppénz 

   

2.Társas és egyéni vállalk. őstermelő, 

jöv.  

   

3.Nyugellátás,, rokkantsági, rehab, 

ellátás, időskorúak járadéka, rendszeres 

szoc. ellátás 

   

4.A gyermek ellátásához tartozó 

támogatás GYED, GYES, GYET, 

családi pótlék, árvaell. tartásdíj 

   

5. Önkorm., Járási Hiv. Munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások 
   

6.Egyéb jöv. (kapott tartásdíj, ösztöndíj, 

értékpapírból szárm.jöv.  
   

7. A család összes nettó jövedelme    

8.A család összes nettó jövedelmét 

csökkentő tényezők (kifizetet tartásdíj) 
   

 

Súr, …………………………………. 

 

       ……………………………………….. 

        kérelmező aláírása 

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem ………………. Ft/hó (ügyintéző tölti ki!) 

 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek 

valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve családi pótlék, GYES igazolását, amennyiben azt nem 

munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.  

 



2. melléklet a …../2017. (X. 25.) rendelethez  
 

 

 

 

 

Átvételi elismervény 
(készült 2 példányban) 

 

 

 

……………………………………………név Súr, …………………………..utca, ……… szám 

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Súr Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló …../2017. (X.25.) 

önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ……… m3 

mennyiségű tűzifát átvettem.  

 

Súr, ………………………………… 

 

 

 

……………………………    ……………………………….. 

       átadó        átvevő 


