
Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
 
Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet 3.§ 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

I. FEJEZET 
Általános rendelkezések 

 
A rendelet célja, hatálya 

 
1. § 

 
(1) E rendelet célja, hogy a Prügy településen élők részére támogatást nyújtson szociális 

rászorultsága alapján, meghatározza az egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági 
feltételeit, eljárási szabályait. 
 

(2) E rendelet hatálya kiterjed a Prügy Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó 
és ott bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre. 
 

II. FEJEZET 
 

 A támogatás feltételei 
 

2. § 
 

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 1 m3 
tűzifát biztosít annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő 
esetén 300%-át, valamint 

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

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy 
e) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy 
f) a családban egy személy betöltötte a 65. életévet. 
 

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.  

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

meghatározott feltételek teljesülésétől – a kérelmező, ha az általa életvitelszerűen lakott 
ingatlan tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

 
 
 



A támogatás igénylésének menete 
 

3. § 
 

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

(2) A kérelmeket 2014. január 15. napjáig a Prügyi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet 
benyújtani. 

(3) A kérelmek elbírálásáról a Szociális és Családügyi Bizottság a kérelmek beérkezésének 
sorrendjében határozattal dönt legkésőbb 2014. január 31. napjáig. 

(4) A Szociális és Családügyi Bizottság döntése a támogatási keret mértékéig terjedhet, mely 
összesen 335 m3. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül 
attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 3. §-ban 
meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani. 

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

 
A támogatás forrása 

 
4. § 

 
A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő 
támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás összege.  
 
 

III. FEJEZET 
 

Záró rendelkezések 
 

5. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2014. március 31-én. 
 
Prügy, 2013. december 17. 
 
  
             Erdei Sándor       Dr. Bazsó Áron 
   polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 24/2013.(XII.17.) 
önkormányzati rendelethez  
 

Kérelem szociális tűzifa igénylésére 
 
1. 
Igénylő 
neve:……………………………………………………………………………………….. 
Leánykori neve:……………….............................................................................................. 
Születési hely, idő:................................................................................................................ 
Anyja neve:........................................................................................................................... 
Lakcíme:................................................................................................................................ 
Tartózkodási 
hely:…………………………………………………………………………………. 
Adó szám:………………………………….TAJ 
szám:…………………………………………… 
 

2. A kérelem benyújtásának időpontjában az ellátást kérővel közös háztartásban élő, az egy 
főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető családtagok adatai: 

   Név  Születési hely, 
idő 

 Anyja neve 

 - házastársa, élettársa       

 - egyéb rokon (akinek 
eltartásáról 
gondoskodik) 

      

 - gyermekei       

        

        

        

        

 
 
3. A kérelmező 

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

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy 
e) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas. 

 
A kívánt rész aláhúzandó 



4. Jövedelmi adatok 
 A jövedelmek típusai  A kérelmező 

jövedelme 
 A kérelmezővel 

közös 
háztartásban  
élő házastárs  

(élettárs) 
jövedelme 

 A kérelmezővel  
közös 

háztartásban  
élő egyéb rokon  

jövedelme 

 Összesen 

 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

            

 2. Társas és egyéni vállalkozásból 
származó jövedelem 

            

 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből származó jövedelem 

            

 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

            

 5. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó támogatások 
(különösen: GYED, GYES, GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 

            

 6. Munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátás 

            

 7. Föld bérbeadásából származó 
jövedelem 

            

 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, 
ösztöndíj, értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

            

 9. Összes bruttó jövedelem             
 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg 
összege 

            

 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék 
összege 

            

 12. Munkavállalói járulék összege             
 13. A család összes nettó jövedelme [9-
(10+11+12)] 

            

 14. A család összes nettó jövedelmét 
csökkentő tényezők (tartásdíj összege) 

            

 15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!  
Önkormányzat által folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
tv. 4. § (1) bek. i) pontja] 

            

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek 
valódiságának igazolására szolgáló iratokat. 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt:............................................................. 
 
        ........................................................ 
         kérelmező aláírása 



2. melléklet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 24/2013.(XII.17.) 
önkormányzati rendelethez 

 
Átvételi elismervény 
 
 

……………………………………… (név)  ……………………………... alatti lakos 
aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 24/2013.(XII.17.) 
önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ….. m3 mennyiségű 
tűzifát átvettem. 
 
 
Prügy, 20….év…………....hó ……..nap 
 
 

 
            ……………………………….                  ……………………………….. 
   átadó      átvevő 
 
 
 
 


