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Mátraszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 5.) 

önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a.) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszter által közzétett pályázati 

kiírás alapján a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el: 

1. A támogatásra vonatkozó általános szabályok 

1. § 

(1) Az Önkormányzat a Rendeletben foglaltak alapján a szociálisan rászoruló kérelmezők részére 

természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt. 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre községterületén életvitelszerűen élő, a mindenkor 

hatályos Sztv. 3. §. (1)–(3) bekezdésében meghatározott személyekre. 

(3) E rendelet célja, hogy a pályázati kiírásra benyújtott támogatási igény alapján elnyert, és a téli 

rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében kiegészítő támogatásként biztosított szociális célú tűzifa 

támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes 

feltételeit meghatározza. 

2. A támogatás feltételei 

2. § 

(1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló keret mértékéig a rászoruló személyeknek a 2022. évi 

pályázatban biztosított keretből maximum 1 erdei m3, szociális célú tűzifát biztosít vissza nem 

térítendő természetbeni támogatásként. Az ellátás annak az ingatlan tulajdonosnak vagy bérlőnek 

adható, aki lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja és időszakosan 

bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező 

a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 500 %-át (142.500,- Ft), 

b) egyszemélyes háztartás esetén a 527 %-át (150.195,- Ft), öregségi nyugdíj jogosultság esetén 

csak a saját jogon kapott nyugellátást kell figyelembe venni, 

c) gyermekét egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetében, ahol fogyatékos vagy tartósan 

és súlyosan beteg személy él, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át (142.500,- 

Ft), 

d) a vagyonának külön-külön számított összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének negyvenszeresét (1.140.000,- Ft), együttes forgalmi értéke öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének kilencvenszeresét (2.565.000,- Ft) nem haladja meg. 

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló törvény szerint: 

a) aktív korúak ellátására, 
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b) időskorúak járadékára, 

c) települési támogatásra mely különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viselésével függ össze - jogosult, 

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

szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelők, 

e) 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelők, 

f) egyedül élő időskorúak, 

g) aki mozgáskorlátozott, vagy az a család, akinek a családjában mozgáskorlátozott személy él, és 

ezt hiteles dokumentummal igazolja. 

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül 

a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 

(4) A szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető. 

3. § 

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel 

teljesülésétől - az a személy, család, 

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, 

vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett, 

b) akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető. 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem 

adható. 

3. A támogatás igénylésének menete 

4. § 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás 1. melléklet szerinti kérelemre indul. 

(2) A kérelmeket 2022. december 10. napjáig folyamatosan lehet benyújtani a Mátraszentimre 

Községi Önkormányzati Hivatalba. A kérelmeket a képviselő-testület bírálja el, határozattal dönt a 

szociális tűzifára való jogosultságról. 

(3) A juttatás házhoz szállításáról az önkormányzat 2023. február 15. napjáig térítésmentesen 

gondoskodik. A tűzifa átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával 

igazolja. 

5. § 

(1) A támogatás forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatás elnevezésű pályázat szerinti Mátraszentimre Községi 

Önkormányzat számára megállapított támogatás, továbbá a téli rezsicsökkentés kiterjesztése 

érdekében biztosított kiegészítő támogatás és az ehhez kapcsolódó önrész és szállítási költség. 

(2) A támogatás összmennyisége nem haladhatja meg a 34 erdei köbméter (keménylombos tűzifa) 

mennyiséget. 
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(3) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban 

meghatározott feltételnek megfelelnek és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek - el kell 

utasítani. 

(4) Amennyiben a jogosult a természetbeni támogatásként biztosított tűzifát értékesíti vagy nem a 

háztartása fűtésére hasznosítja, köteles a tűzifa bruttó árának, valamint a kiszállítás költségének 

visszafizetésére. 

4. Záró rendelkezések 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. április 15-én hatályát veszti. 

 

 

 

 

                  Előházi Péter    dr. Behan Anett Éva 

 polgármester jegyző 
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K É R E L E M 
Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához 

 

I. Személyi adatok  

 

Az ellátást igénylő: 

 

neve: ………………………………….. leánykori neve: …………………………….. 

 

lakcíme, irányítószáma: …………………………………………………………………… 

 

anyja neve: ………………………………………………………………………………… 

 

születési helye, ideje: ……………………………………………………………………… 

 

családi állapota: …………………….. TAJ száma: ………………………………… 

 

állampolgársága:  …………………… 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

 □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

 □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 

 □ bevándorolt/letelepedett, vagy 

 □ menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

A kérelmező családi körülménye: 

• egyedül élő  

• nem egyedül élő 

A kérelmező háztartásában élők (bejelentett lakcímmel rendelkezők) száma: ............fő 

Háztartásban élők neve Családi kapcsolat Születési hely, idő Anyja neve 
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Az ellátás megállapítása szempontjából  

Háztartás:  
Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek közössége. 

 
Fogyasztási egység: 

A fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező 

arányszáma, ahol: 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7 

 

Ha a háztartás  

a) valamelyik tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban 

részesül, vagy  

b) valamelyik tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak 

 rá tekintettel figyelembe vett arányszámot 0,2-del növelni kell!  

Nyilatkozatok  

a) Aktív korúak ellátásában részesül- e? igen nem  

A megállapító határozat száma:_________________________  

b) Időskorúak járadékában részesül-e? igen nem 

A megállapító határozat száma:_________________________  

c) Települési támogatás formájában nyújtott lakhatási támogatásban részesül-e?  igen  nem 

A megállapító határozat száma:_________________________  

d) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel-e?  igen  nem 

A megállapító határozat száma:_________________________ 

A fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbi indokok alapján: 

e) Mozgáskorlátozott vagyok, igazolványom száma:___________________________________ 

 

f) családomban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének  

500 %-át (142.500,- Ft-ot), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 527 %-át (150.195,-ot). 

 

g) 1Az ingatlan tulajdonosaként nyújtom be a kérelmet. / Az ingatlan bérlőjeként nyújtom be a 

kérelmet.  

 

II. Jövedelmi adatok 

A kérelmező és a vele egy háztartásban élő házastársának (élettársának), valamint gyermekeinek a 

jövedelmi adatai: 

                                                 
1 A megfelelő választ aláhúzandó.  
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A jövedelmek típusai A kérelmező  

jövedelme 

A kérelmező 

házastársának 

(élettársának) 

jövedelme 

A  

kérelmezővel  

közös  

háztartásban  

élő egyéb  

rokon  

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb 

jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

    

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló tevékenységből 

származó jövedelem 

    

3. Nvugellátás, megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásai (például rokkantsági 

ellátás, rehabilitációs ellátás), egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 

    

4. A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, 

GYES. GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

    

5.Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 

szervek által folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátás 

    

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, 

ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, 

kis összegű kifizetések stb.) 

    

7. A család összes nettó jövedelme     

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 

tényezők (fizetett tartásdíj összege) 

    

 

 

Egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem: …………………………Ft/hó. 

 

 

KÉRELMÉHEZ CSATOLNI KELL – a kérelem indokának megfelelőn - az alábbi iratokat:  

 

- aktív korúak ellátását, időskorúak járadékát igazoló érvényes határozat,   

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek határozatát, 

- „egyéb ok” esetén a kérelmező, valamint a háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző 

havi nettó jövedelméről szóló igazolás. A jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy 

annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) kell csatolni, - az 

„egyéb ok” –ot kiváltó körülmény igazolását. 
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III.  VAGYONI ADATOK  

/kérelmező részéről kötelező,  

a többieknél csak abban az esetben, ha rendelkeznek vagyonnal/ 

 

Neve: ……………………………………………………………………………………… 

Születési neve: ……………………………………………………………………………  

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

Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………………  

Lakóhely:…………………………………………………………………………………  

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………..  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………… 

 

                                                                I. Ingatlanok 

 
1. Lakástulajdon   és   lakótelek-tulajdon (vagy   állandó, illetve   tartós   használat): címe: 

........................................város/község........................................................ út/utca .............. hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év  

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 

 

 

2.  Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat):  címe: 

....................... város/község  ..................................  út/utca  ....................  hsz.  alapterülete: 

........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 

 

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 

............................ címe: ...................................... város/község ........................... út/utca 

.................... hsz.  alapterülete:  ...........  m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: 

................ év 

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 

 

4.  Termőföldtulajdon (vagy   állandó   használat):   megnevezése:   ..........................   címe: 

........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 

II. Egyéb vagyontárgyak 

 

Gépjármű: 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám a 

szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft 
 

b) tehergépjármű, autóbusz: ................................ típus ..................... rendszám a 
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szerzés ideje: ................................................................. 

Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft 

 

Gépjárműnek üzembentartója            vagyok / nem vagyok. 

 

Vagyon a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál 

kezelt összeg. 

Nem számít vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a 

vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá mozgáskorlátozottságra 

tekintettel fenntartott gépjármű). 

 

Egyéb nyilatkozatok 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszakövetelheti. 

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 

szerv- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága 

útján – ellenőrizheti. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés 

elleni fellebbezési jogomról  lemondok / nem mondok le.  

 

 

Mátraszentimre, 2022. év __________________ hó __ nap. 
 

______________________________________ 

                                                                                      kérelmező aláírása 

 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell     

feltüntetni. 

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 
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ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

 

…………………………………… (név) Mátraszentimre, ...............................út ......szám 

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Mátraszentimre Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …./2022. 

(X.04.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként  

 

a 2022. évi pályázatban biztosított keretből 1 erdei m3, 

mennyiségű tűzifát átvettem.  

 

 

Mátraszentimre, 2022 év _______________ hó __. nap 

 

 

______________________________                        _________________________________ 

               átadó                                                                                    átvevő  

          

 

 


