
Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

      11/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

a szociális tűzifa helyi szabályairól 

 

 

Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye  32. cikk (2) 

bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-a, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés  8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

A rendelet hatálya Küngös község közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 

és életvitelszerűen ott élő polgárokra terjed ki. 

2. § 

A szociális ellátás iránti kérelmet a Küngösi Közös Önkormányzati Hivatal Küngösi Kirendeltségén az 

e célra rendszeresített igénylőlapon lehet benyújtani. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett 

igazolásokat, mellékleteket, a kérelméhez csatolni. 

3. § 

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlás költségéhez előzetes igénybejelentés alapján a 

központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet az önkormányzat az 

erdőgazdálkodó által biztosított tűzifa vásárlására fordíthat a szociálisan rászoruló helyi lakosság 

természetbeni támogatása céljából. 

4. § 

Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 1 057 910 Ft összegű támogatásban 

részesül, mely összeg az erdőgazdálkodók által szabott kedvezményes ár részbeni fedezetéül szolgál, 

melyet az önkormányzat 62 230 Ft önrésszel és a szállítási költség összegével egészít ki. 

5. § 

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból 

származó, illetve őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó 

jövedelem esetén a  kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 

jövedelem egyhavi átlagát kell figyelme venni. 

6.§ 

(1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatására előnyt élveznek azok a küngösi lakosok, akik 

az alábbi ellátásokra jogosultak a kérelem benyújtása időpontjában: 

a) aktív korúak ellátása 

b) időskorúak járadéka 

c) lakhatási támogatás 

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

szabályozottak szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család 

e) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatás 



(2) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret erejéig a rászoruló személyeket legalább 1 m3, de 

legfeljebb 5 m3 tűzifa juttatásban részesíti a (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása 

esetén. 

(3)    Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő küngösi lakos jogosult, 

akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg: 

  - egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 % -át (99.750,- Ft), 

  - családban élők esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%- át (85 500,- Ft) 

1(4)    A támogatás iránti igényeket 2019. október 31. napjáig lehet benyújtani. 

 

7. § 

(1) Hatályát veszti Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa helyi 

szabályairól szóló 8 /2018. (XI.16.) önkormányzati rendelete.  

 

(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

  Szabó Gergely                 Polgár Beatrix 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetve: 

 

A rendelet 2019. szeptember 30.-án kihirdetésre került. 

 

Polgár Beatrix  

     jegyző 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 módosította a 12/2019.(X.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a 



 

 

 

 

 

1. melléklet a 11/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ 

Személyi adatok 

I.  

1.Név: …………………………………………………………….……………………………………….. 

2.Születési név: ……………………………………………………………………………………………. 

3.Születési hely és idő:………………………………………………………TAJ szám:............................. 

4.Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………... 

5.Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: …………………………………...………………… 

6.Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ……………………………….. 

7.A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………....……….. 

8.Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma:.............fő. 

9.A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni): 

 
Név 

/lánykori név is/ 

Családi 

állapot 

Kérelmezőhöz fűződő 

kapcsolat/pl. házastárs, 

élettárs, gyermek stb./ 

Születési idő 

/év, hó,nap/ 
Anyja neve 

Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele (TAJ) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

KITÖLTÉSIUTASÍTÁS 

1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén 

az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 

2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni. 

3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 

hónap, a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell 

együttesen figyelembe venni. 



 

4. A jövedelem nyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak 

fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelem nyilatkozathoz 

csatolni kell. 

 

 

5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő 

személyek számával. 

 

6. A jövedelem nyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú személyeknek is alá 

kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele azonos lakóingatlanban élő személy nem 

cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. 

 

 

7. A kérelem leadásakor kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a saját és a fenti ingatlanban 

együtt élő személyek lakcímigazolványát. 

Jövedelmi adatok Forintban 

A jövedelmek típusai  Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élők 

jövedelme 
 

 

 

 

 jövedelme  Házastárs, 

élettárs 

Egyéb rokon f   

) 

g

) 

    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. Nyugellátás, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásai 

(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 

ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati 

járandóság, balett művészeti életjáradék, 

átmeneti bányászjáradék, időskorúak 

járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások emeléséről szóló 

jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

         

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 főre jutó havi nettó jövedelem:.....................................Ft/hó. 

 

Önkormányzattal szemben fennálló adótartozása vagy adók módjára behajtandó köztartozásom:  

van    nincs 

A lakóingatlan tűzifával fűthető-e: igen  nem 

 

II. Nyilatkozatok 

 

Az alábbi szociális ellátásban részesülök: 
 aktív korúak ellátása 

 időskorúak járadéka 

 települési támogatás  

 adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentő támogatás 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Kijelentem, hogy a Rendelet 6 § (1) bekezdés b) pontja szerint családomban halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermek nevelek. 

 

Nyilatkozom arról, hogy a lakásomat kizárólag tűzifával fűtöm. 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási 

helyemen élek. 

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

megfelelnek. 

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem el bírálására 

jogosultszerv-az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Küngös ,2019. …………… hó ….nap 

 

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

az ellátást igénylő, 

vagy törvényes képviselőjének aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. melléklet a 11/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 

            

        

 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

 

……………………………………………………………………………………………..(név) 

 

………………………………………………………………………………………….(lakcím) 

 

lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Küngös Község Önkormányzata Képviselő- 

 

testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló  11/2019.(IX.30.) önkormányzati  

 

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

 

 

Küngös, …………………………………….. 

 

 

         …………………………… 

          átvevő 

 

. 

 

 


