
Tiszacsege Város Önkormányzata 
23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa-támogatásról 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
  (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet (a 
továbbiakban: BM rendelet) szerinti szociális célú tűzifára való jogosultság szabályait és az 
igénylés részletes feltételeit. 
  (2) A rendelet hatálya Tiszacsege közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és ott 
életvitelszerűen lakó személyekre terjed ki. 
  (3) E rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

2. § 
 

   (1) Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere (a továbbiakban: polgármester) - a 
BM rendelet alapján az önkormányzatnak megítélt támogatásból vásárolt 813 erdei m3 tűzifa 
mennyiségének (a továbbiakban: keret) erejéig - szociális célú tűzifára való jogosultságot 
állapít meg annak a személynek, aki 

a)  aktív korúak ellátásában részesül, vagy 
b) időskorúak járadékában részesül, vagy  
c) lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy  
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy  
e) egyedül élő  60 év feletti  és  havi  nettó jövedelme nem haladja meg a 80.000  Ft-ot, 

vagy 
f)  egyedül élő és nyugellátásból vagy  egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásból él, 

melynek  összege nem haladja meg a havi nettó 80.000 Ft-ot. 
  (2) Amennyiben a keret nem elegendő valamennyi, a 2. § (1) bekezdésben meghatározott 
feltételeknek megfelelő kérelmező támogatására, előnyben kell részesíteni a gyermeket 
nevelő és az egyedül élő kérelmezőket. 
   (3) A támogatás mértéke jogosultanként 0,5-1 erdei m3 tűzifa lehet. 
   (4) A szociális célú tűzifára való jogosultság ugyanazon lakásban lakók közül csak egy 
személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal 
megosztott lakás lakrészeit. 
    (5) Amennyiben ugyanazon lakásban lakók közül több személy is benyújt kérelmet, az 
elsőként kérelmet benyújtó személy részesíthető támogatásban, a többi kérelmet el kell 
utasítani. 

 



3. § 
 

(1) A szociális célú tűzifára való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a melléklet 
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani Tiszacsege Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalába. 
   (2) A kérelem benyújtásának határideje: 2013. december 20. 
 

4. § 
 
  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
  (2) Hatályát veszti a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásának felhasználásáról szóló 30/2012.(XII. 19.) önkormányzati rendelet. 
 
Tiszacsege, 2013. november 25.  
 
 
 
 
       Szilágyi Sándor                                Füzesiné Nagy Zita 
                    polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet 2013. november 25. napján kihirdetésre került. 
 
Tiszacsege, 2013. november 25. 
 
 

Füzesiné Nagy Zita 
jegyző 



melléklet a 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM  
szociális célú tűzifára való jogosultság megállapítására 

 
I. Személyi adatok 
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1. Neve: .............................................................................................................................................. 

1.2. Születési neve: ................................................................................................................................ 

1.3. Anyja neve: ..................................................................................................................................... 

1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................................ 

1.5. Lakóhelye: ...................................................................................................................................... 

1.6. Tartózkodási helye: ........................................................................................................................ 

1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................................ 

1.8. Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................... 

 
2. A kérelmező családi körülménye: 

2.1. egyedül élő 

2.2. nem egyedül élő 
 

  3. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ............ fő 
 
  4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

Név  Születési helye, ideje  Anyja neve 
      

      

     

      

     

      

     

      

     

      

 



II. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban: 

   A.  B.  C. 
   A jövedelem típusa  Kérelmező  A kérelmezővel közös háztartásban élő további 

személyek 
 1.  Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból származó 

            

 2.  Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

            

 3.  Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

            

 4.  Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

            

 5.  Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások 

            

 6.  Egyéb jövedelem             
  

7. 
  
Összes jövedelem 
 

            

( A jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő 
igazolást.) 
 
    8. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem: ........................... Ft 
 

III.  A  jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 
(kérjük X-szel  jelölje be, hogy mire tekintettel kéri a támogatást !) 

A  szociális célú tűzifára való jogosultság  megállapítását arra tekintettel kérem, hogy   
□ aktív korúak ellátásában részesülök, 
□ időskorúak járadékában részesülök, 
□ lakásfenntartási támogatásban részesülök, 
□ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, 
□  egyedül élő  60 év feletti   személy vagyok, akinek havi  nettó jövedelme nem haladja meg a 

80.000  Ft-ot, 
□  egyedül élő és nyugellátásból vagy  egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásból élek, 

melynek  összege nem haladja meg a havi nettó 80.000 Ft-ot. 
 
   IV. Nyilatkozatok 
  Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
 - életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), 
 - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. 

  
 Dátum: ................................................ 

  
 

  .......................................................... 
a kérelmező aláírása 

 



TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 
Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. 

1.  A személyi adatok kitöltéséhez 
1.1. „Egyedül élő” az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él. 
2. A jövedelemi adatok kitöltéséhez 
2.1. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az 

alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott 
támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett 
nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak 
jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok 
személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített 
foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi 
segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott 
támogatást. 

2.2. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a 
tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire 
tekintettel azt folyósítják. 

2.3. A havi jövedelem kiszámításakor 
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt 
kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

2.4. Jövedelem típusai 
a.)  Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 

munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi 
szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott 
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes 
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. 

b.)  Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből 
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített 
mellékszolgáltatást. 

c.) Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, 
gyermektartásdíj. 

d.) Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői 
nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, 
balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, 
rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs 
után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 

e.) Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az 
időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, 
az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 
képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

f.) Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, felzárkózást 
elősegítő megélhetési támogatás, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból 
származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó 
jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan 
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. 

2.5. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak 
másolatát. 


