
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022.(X.3.) önkormányzati 

rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.§ Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen tűzifát biztosít azon 

szociálisan rászoruló személyeknek, akik Nadap község közigazgatási területén bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, életvitelszerűen itt élnek és az e rendeletben 

meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek. 

 

 

2. A támogatás feltételei 

 

2. § (1) Szociális célú tűzifa támogatás nyújtható – kérelemre vagy hivatalból – annak a 

személynek, akinek  

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

legkisebb összegének 430 %-át, 

b) egyedül élő esetén jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 530 %-át. 

 

(2) A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az,  

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti: 

aa) aktív korúak ellátására, 

ab) települési támogatásra, vagy 

ac) időskorúak járadékára jogosult, 

b) aki, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 

 

3. §  A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra kizárólag egyetlen jogosult 

részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének 

sorrendjében történik. 

 

4. § Nem jogosult támogatásra az a személy, aki olyan ingatlan vonatkozásában kér támogatást, 

mely tűzifával nem fűthető, továbbá amely üresen áll, életvitelszerűen nem lakott. 

 

5. § A tűzifa támogatás mértéke háztartásonként legalább 1 erdei m3, de legfeljebb 5 erdei m3 

lehet. 

 

 

3. Eljárási szabályok 

 



6. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelem 

benyújtásával indul, amelyhez mellékelni kell az egy háztartásban élők nettó jövedelméről 

szóló igazolásokat. 

 (2) A kérelmeket a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalnál (Kápolnásnyék, Fő utca 

28.) lehet benyújtani 2022. október 5. napjától 2022. október 31. napjáig ügyfélfogadási időben. 

(3) A támogatásra való jogosultság megállapításáról, az odaítélt tűzifa mennyiségéről az összes 

kérelem beérkezését követően átruházott hatáskörben eljárva a Polgármester legkésőbb 2022. 

november 15. napjáig dönt. 

(4) A tűzifa kiszállításának időpontjáról legkésőbb 2022. december 15-ig a polgármester értesíti 

a támogatásban részesülőket. 

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával 

igazolja. 

 (6) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. Az önkormányzat a 

támogatásért ellenszolgáltatást nem kér a támogatott személytől.  

 

7. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által az Önkormányzat számára 

megállapított 565.785.-Ft támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 34.290.-Ft 

saját forrás és a szállítási költség. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – 

függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek - el kell 

utasítani. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet 2023. május 31. napján hatályát veszti. 

 

 
 Köteles Zoltán  Szabóné Ánosi Ildikó  

 polgármester  jegyző  

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

 

Nadap, 2022. október 3.  

 

 

Szabóné Ánosi Ildikó 

            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a  16/2022. (X.3.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem  

a szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez 

I. Igénylő adati 

1. A kérelmező  személyre vonatkozó személyi adatok: 

Neve: ...................................................................................................................................... 

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

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

Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................................... 

Lakóhely: ................................................................................................................................ 

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

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

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

 

2. A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult*: 

 

a) az aktív korúak ellátásában részesül,  

b) az időskorúak járadékában részesül,  

c) települési támogatásban részesül vagy 

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él. 

*megfelelő szövegrész aláhúzandó 

 

II. Igénylővel közös háztartásban élők: 

A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozók adatai: 

Név 

 

Születési hely, 

idő 

Anyja 

neve 

 

Jövedelem 

    

    

    

    

    

    

    

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki: ………………………… Ft/hó. 

 



III. Egyéb nyilatkozatok  

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

igazgatósága útján – ellenőrizheti.    

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

 

Nyilatkozom, hogy a lakást fával fűtöm. 

 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek*. 

*megfelelő szövegrész aláhúzandó 

 

 

Kelt: ...................................................................., ...................................................... 

 

 

..................................................... ..................................................... 

 

               kérelmező      nagykorú hozzátartozók aláírása 

    

 

 

Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a jogosultsági feltételek fennállását (pl. jövedelem), 

valamint a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt 

érdemlően igazolnia kell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=221785#sid1381888


 

 

 

2. melléklet a   16/2022. (X.3.) önkormányzati rendelethez 

 

Átvételi elismervény 

 

……………………………………………… (név) Nadap,…………………………… utca 

....................  szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Nadap Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi 

szabályairól  szóló 16/2022.(X.3.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni 

juttatásként    ………….  erdei m3 mennyiségű tűzifát átvettem. 

 

 

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

 

 

                                   átadó                                                              átvevő 


