
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2021 (X.20.) önkormányzati rendelete  

 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

a következő rendeletet alkotja: 

A rendelet célja, hatálya 

1. § 

(1) Nyíracsád Község Önkormányzata a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 

szóló 2020. évi XC. törvény 3.sz. mellékletének 2.2.1. pontjában szabályozott  települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatáshoz a 2021. 

09.23. napján kelt BMÖGF/191-35/2021. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 

11.033.760.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

(2) E rendelet célja, hogy az Önkormányzat támogatást nyújtson a településen élők részére a 

fűtési idényben szociális rászorultság alapján   és ennek érdekében meghatározza a szociális 

tűzifa támogatás ellátási forma jogosultsági feltételei és az igénylés odaítélésének rendjét.  

(3) E rendelet hatálya kiterjed a Nyíracsád Község közigazgatási területén állandó, vagy 

ideiglenes lakóhellyel  rendelkező állampolgárokra. 

(4) Jelen rendeletben szabályozott ellátással kapcsolatos eljárásra és az itt használt fogalmakra 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben 

meghatározottakat kell alkalmazni.  

A támogatás feltételei 

2. §. 

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként  minimum 1 m3,  

maximum 3 m3 kemény lombos tűzifát biztosít  annak a személynek, akinek a 

családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 400 %-át és 

a.) aktív korúak ellátására, vagy 

b.) idős korúak járadékára, vagy 

c.) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 

lakhatási támogatásra jogosult, vagy 

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

szabályozott hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy 

e.) 65 életévét betöltötte.  

 

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

függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról 

több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 

 



(3) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek teljesülésétől – a kérelmező, 

a. ha az általa életvitelszerűen lakott ingatlan tűzifával egyáltalán nem fűthető, vagy 

b. az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él 

c. aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett, 

vagy ilyen tevékenységből jövedelmet, vagy tűzifát szerzett. 

A támogatás igénylésének menete 

3. §. 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul. 

(2) A kérelmeket 2021. november 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában lehet 

benyújtani. 

(3) A kérelmeket a  Szociális és Egészségügyi Bizottság  bírálja el 2021. november 30. napjáig.  

 (4) A döntést követő 60  munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. 

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával 

igazolja. 

A támogatás forrása 

4. §. 

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 11.033.760 ,- Ft kiegészítő 

támogatás.  

IV. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

5. § 

(1) Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2022. május 31. napján.  

 

                  Dr. Nagy János sk.                                        Nagyné Jobbágy Piroska sk. 

                     polgármester                                                             jegyző          

 

 

 

 

 



1. melléklet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 14/2021. (X.20.) önkormányzati 

rendelethez 

KÉRELEM 

szociális tűzifa igénylésére 

 

1…………………………………………….(név) TAJ szám:…………………………… 

…………………………………...........................(szül.hely, idő) 

 

Nyíracsád……………………………….utca……….szám alatti lakos kérem, hogy részemre 

Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatásról 

szóló önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát 

biztosítani. 

 
A megfelelő rész aláhúzandó: 

a.) aktív korúak ellátásában részesülök, 

b.) idős korúak járadékára vagyok jogosult, 

c.) lakhatási támogatásra vagyok jogosult, 

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

szabályozott hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, 

e.) 65 életévét betöltöttem. 

2. A kérelmező és a vele egy családban élő személyek adatai és jövedelme: 

Név Rokoni kapcsolat a 

kérelmezővel 

Születési idő (év, hó, 

nap) 

Havi nettó jövedelem 

(Ft) 

    

    

    

    

    

a jövedelem igazolásokat mellékelni szükséges! 

3. NYILATKOZOM, hogy: 

- a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum    

   legkisebb összegének 400 %-át. 

- erdőgazdálkodó nem vagyok, 2 éven belül fakitermelést nem végeztem. 

- a háztartásomból más személy szociális célú tűzifa támogatást nem igényelt, 

- a lakásom fával fűthető és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, 

- Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

- Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket és szociális helyzetet a 

Polgármesteri Hivatal környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Dátum: Nyíracsád, 2021…………………..                                                                                                  

                                                                                     ………………………………………… 

                                                                                                       kérelmező aláírása 

 

A kérelmeket november 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Szociális 

Irodájában lehet benyújtani. Határidő elmulasztása  esetén támogatás nem 

állapítható meg! 



 

2. melléklet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló  14/2021. (X.20.) önkormányzati 

rendelethez  

 

 

 

Átvételi elismervény 

 

 

 

……………………………………………., Nyíracsád, …………………………………. alatti lakos 

aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló   14/2021. (X.20.) önkormányzati rendelete 

alapján megállapított természetbeni juttatásként  ……….m3 mennyiségű tűzifát átvettem. 

 

 

Nyíracsád, 2021. ……………………hó ….... nap 

 

 

 

 

 

 

   átadó      átvevő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


