
Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (XI.8.) önkormányzati 
rendelete a szociális tűzifa juttatásról 

 Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 
1. § (1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként maximum 3 m3 

tűzifát biztosít annak a személynek, aki 
a) aktív korúak ellátására jogosult, vagy ellátása a közfoglalkoztatásba való bevonása miatt 
szünetel, 
b) időskorúak járadékára jogosult,  
c) települési támogatásra jogosult, és családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg,  
d) aki családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 
és fával fűt. 
(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.  
(3) Az Önkormányzat a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

2. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. 
(2) A kérelmeket 2016. december 1-től az önkormányzat rendelkezésére álló szociális célú 
tűzifa készlet erejéig, de legfeljebb 2017. január 15-ig lehet benyújtani a Tarnamérai Közös 
Önkormányzati Hivatal Boconádi Kirendeltségéhez. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
(3) A kérelmeket a Képviselő – testülettől kapott átruházott hatáskörében a polgármester 
bírálja el. 
(4) A kérelmeket a beérkezés sorrendjében kell elbírálni. A szociális célú tűzifa készlet 
kimerülése esetében a kérelmeket el kell utasítani. 
(5) A tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény 
aláírásával igazolja. 
(6) Jelen rendeletben használt család, egyedülálló, egyedül élő, háztartás fogalmára a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak az irányadók. 

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2017. április 30-án hatályát veszti. 
 
 
Boconád, 2016. november 7. 
 
 Kis István   Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából 
 polgármester      Dr. Holló Ágnes aljegyző 
 
 
Záradék: 
 A rendelet kihirdetve: 
Boconád, 2016. november 8. 
 
 

Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából 
       Dr. Holló Ágnes aljegyző 



1. melléklet a 8/2016. (XI.8.) önkormányzati rendelethez SZOCIÁLIS TÜZIFA  
IRÁNTI KÉRELEM A kérelmező adatai: a) Neve: _______________________________________________________________ b) Születési neve:   ______________________________________________________ c) Születési hely, idő:   ___________________________________________________ d) Anyja neve:               ___________________________________________________ e) Bejelentett lakóhelye: (érvényes személyi igazolvány, lakcím kártya szerinti lakcím) 

_______________________________________________________________________________________________ f) Bejelentett tartózkodási helye: (az érvényes személyi igazolvány, lakcímikártya szerinti tartózkodási hely) 
_______________________________________________________________________________________________ g) Életvitelszerűen a (a megfelelőt kérjük aláhúzni)   

           bejelentett állandó lakóhelyemen    /      bejelentett tartózkodási helyemen lakom. h) Telefonszám: __________________________________________________________ i) TAJ: __________________________________________________________________ 
  

A szociális tűzifa igénybe vételére való jogosultság megállapítása érdekében az alábbiakról nyilatkozom: 
 

1. A kérelemmel érintett lakásban a tüzelési mód fával történik-e: (a megfelelőt kérjük aláhúzni)   
igen    nem 2. A kérelem benyújtásának időpontjában nyilatkozom, hogy: (a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

a)   aktív korúak ellátására vagyok jogosult, vagy közfoglalkoztatásba való bevonásom miatt 
az ellátásom szünetel 

b) időskorúak ellátására vagyok jogosult  
c) települési támogatásra vagyok jogosult és családomban az egy főre jutó nettó jövedelem 

az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg (jelenleg 42.750 Ft) 
d) családomban a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek 
 

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN ÉLŐK ADATAI 
Név, születési név is Rokoni kapcsolat 

 
Születési hely, idő 

 
Anyja neve 

 
 
a) 

  
………………, ..….... év…............. hó...... nap 
 

 

 
 
b) 

  
………………, ..….... év…............. hó...... nap 

 

 
 
c) 

  
………………, ..….... év…............. hó...... nap 
 

 

    



 
 

 
JÖVEDELEMNYILATKOZAT   

A jövedelem típusa 
 

Kérelme
ző 

 
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       

 Az ellátást igénylő családjában az főre jutó havi nettó jövedelem: _____________   Ft/fő/hó.  Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentem, hogy fenti ingatlan tekintetében más ott élő személy nem nyújtott be szociális tűzifa kérelmet. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez.  Kelt: Boconád, _________ év ____________  hó ___ nap  

 
d) 

………………, ..….... év…............. hó...... nap 
 

 
 
e) 

  
………………, ..….... év…............. hó...... nap 
 

 

 
f) 

  
………………, ..….... év…............. hó...... nap 
 

 



_________________________________  ___________________________________ Kérelmező vagy törv. képviselője aláírása                   nagykorú aláírása  _________________________________  ___________________________________ nagykorú aláírása                                 nagykorú aláírása  _________________________________  ___________________________________ nagykorú aláírása                          nagykorú aláírása  NYILATKOZAT  Alulírott ___________________________________________ (név) nyilatkozom, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 99. §. (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel KEDVEZŐ DÖNTÉS ESETÉN fellebbezési jogomról lemondok.  Kelt: Boconád, ______ év _______________hó ___ nap          ____________________________                    kérelmező  TÁJÉKOZTATÓ 
  
 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa juttatás helyi szabályairól 
szóló 8/2016 (XI.8.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat vissza nem térítendő 
természetbeni támogatásként maximum 3 m3 tűzifát biztosít annak a személynek, aki fával fűt, és 

a) aktív korúak ellátására jogosult, illetve ellátása a közfoglalkoztatásba bevonás miatt szünetel vagy 
b) időskorúak ellátására jogosult, vagy 
c) települési támogatásra jogosult, és a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 

150 %-át nem haladja meg, vagy 
d) aki családjában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel családjában. 
 
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és a háztartások számától.  
A kérelmeket 2016. december 1-jétől a tűzifa készlet kimerüléséig, de legfeljebb 2017. január 15. –ig lehet benyújtani 
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Boconádi Kirendeltségéhez.  
 
A kérelmeket a beérkezés sorrendjében kell elbírálni, a tűzifa készlet kimerülése esetében a kérelmeket el kell utasítani.  
A kérelemhez csatolni kell: a) pont esetében a járási hivatal határozatát az aktív korúak ellátására való jogosultságról, illetve 

a szüneteltetésről 
b) pont esetében a járási hivatal határozatát az időskorúak járadékának megállapításáról 
c) pont esetében a családtagok nettó jövedelméről kiállított igazolást. 

  



2. melléklet a 8/2016. (XI.8.)) önkormányzati rendelethez  
 ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

 
 
……………………………………..(név) Boconád, ……………………………..u……..szám alatti 
lakos aláírásommal elismerem, hogy Boconád Községi Önkormányzat Képviselő – testületének a 
szociális tűzifa juttatásáról szóló 8/2016. (XI.8.) önkormányzati rendelete alapján megállapított 
……m3 tűzifát a mai napon átvettem. 
 
Boconád,………………………………….. 
 
 
 ………………………………   …………………………………… 
  átadó       átvevő 
 
 


