Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2021.(X. 19.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás 2021. évi jogosultsági feltételeiről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Értelmező rendelkezések
1. § (1) E rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni, továbbá a nem szabályozott kérdésekben és a jelen
rendeletben használt fogalmak meghatározásánál a felsorolt jogszabályokban meghatározottak
az irányadók.
2. Eljárási rendelkezések
2. § 1(1) A szociális tűzifa iránti kérelmeket 2021. november 1. napjától 2021. november 30.
napjáig lehet benyújtani a Kengyeli Polgármesteri Hivatalban. A kérelem benyújtására
meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) A kérelmet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével kell
benyújtani.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó
jövedelemigazolásokat.
(4) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy
használatában lévő, fatüzelésre alkalmas berendezéssel rendelkezik. A berendezés meglétét az
önkormányzat ellenőrizheti.
3. § A támogatási kérelmek elbírálásakor a rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott
feltételeknek is megfelelő kérelmezőket kell előnyben részesíteni. Azon kérelmezők részére,
akik csak a rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételnek felelnek meg, támogatás
csak, akkor állapítható meg, ha a rendelet 6. § (2) bekezdésének is megfelelő valamennyi
kérelmező részére a támogatás megállapításra került és a támogatásra nyitva álló keret még
nem merült ki.
4. § A támogatás átvételét a jogosult az e rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi
elismervény aláírásával igazolja.
5. § A kérelmekről átruházott hatáskörben Kengyel Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottsága dönt.
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Módosította a 21/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. november 11. napjától.

II. Fejezet
Szociális célú tűzifa támogatás
3. A szociális rászorultság alapjai
6. § 2(1) Szociális célú tűzifa támogatás akkor ítélhető meg, ha a kérelmező háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 320%-át és fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
(2) A támogatás elbírálása során előnyben kell részesíteni azokat a kérelmezőket, akik
a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, vagy
b) időskorúak járadékára, vagy
c) természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott települési támogatásra, különösen lakhatási
célú települési támogatásra jogosultak, vagy
d) családjukban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.
(3) Ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak, egy alkalommal állapítható meg
támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
4. A támogatás mértéke
7. § Lakóingatlanonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa állapítható meg.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
8. §(1) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel
összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.
Kengyel, 2021. október 19.

Gál József s.k.
polgármester

Domány Katalin s.k.
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2021. október 18-ai ülésén fogadta el.
A rendelet 2021. október 19-én került kihirdetésre.

Domány Katalin s.k.
jegyző
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Módosította a 21/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. november 11. napjától.

Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2021. november 11.
Egységes szerkezetbe foglalta:
Domány Katalin
jegyző

1. melléklet a(z) 20/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

K É R E L EM
A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ

I. Az igénylő adatai
1. Személyes adatok:
Név: ………………………………………, Születési név: ………………………………
Születési helye:…………….…….., ideje: …..…. év ………..………… hó ……….. nap
Anyja neve: …………………………………, Állampolgársága: ……………..………….
TAJ szám:  Adóazonosító jel: 
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 
2. A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai:
a) A kérelmező családi körülményei
□ egyedül élő
□ nem egyedül élő
b) A kérelmező háztartásában élő személyek adatai
A kérelmező háztartásában él személyek száma: ………. fő
3. Bejelentett lakóhelye: .…………………………………....…………………………………
Bejelentett tartózkodási helye: ….………………………………………...…….………………
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a
megfelelő rész aláhúzandó)

Kengyel, 20……. év …………………………… hó ……… nap

………………………………….
a kérelmező házastársa/élettársa aláírása

………………………………….
a kérelmező aláírása

4. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban
élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető személyek
adatai:
Név

Születési hely és idő

Anyja neve

Rokoni fok

háztartás:az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége.)

5. Nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a támogatással érintett ingatlan
fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
Hozzájárulok és tudomásul veszem, hogy a fa kiszállításakor az Önkormányzat a tüzelési
módot ellenőrzi.

………………………………….
a kérelmező aláírása

II. Jövedelmi adatok
Jövedelemnyilatkozat

A jövedelmek típusai

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyból
származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyon-tárgyak
értékesítéséből
származó
jövedelem
4.
Nyugellátás,
baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíj-szerű
ellátások
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Állami foglalkoztatási szerv
által
folyósított
rendszeres
pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon
háztartásban élő
jövedelme
házastárs (élettárs)
jövedelme

Összesen

tartás-, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
9. A család összes nettó
jövedelme [9-(10+11+12)]
10. A család összes nettó
jövedelmét csökkentő tényezők
(tartásdíj összege)
11. Járási Hivatal által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás [a
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. 4. § (1) bek. i) pontja]
Összes jövedelem
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):
…………………………………………………….. Ft/hó
A kérelemhez mellékelni kell a feltüntetett jövedelmi adatok valódiságát igazoló iratokat.

III. Egyéb nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a 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 fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv a mindenkori
jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Kengyel, 20……. év …………………………… hó ……… nap

………………………………….
a kérelmező házastársa/élettársa aláírása

………………………………….
a kérelmező aláírása

Kijelentem, hogy a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti
kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Kengyel, 20……. év …………………………… hó ……… nap

………………………………….
a kérelmező házastársa/élettársa aláírása

………………………………….
a kérelmező aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
I. Személyi adatok;
a) család: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott;
b) közeli hozzátartozó: a Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott;
c) egyedülélő: a Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott;
d) házastárs: a Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott.
II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó
személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi
adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni
szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
Jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi,
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott
könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély
tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék,
gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és
szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás,
szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági
járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs
után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5. Járási Hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az
adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési
segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások,
nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem,
ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó
jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve
minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot
vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

III. Csatolandó mellékletek:
A jövedelme igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított, a kérelem
benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a
tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
c) álláskeresési támogatás esetén az Állami foglalkoztatási szerv megállapító határozata és a
kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy
bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását
megelőző havi igazolószelvény vagy bankszámlakivonat és a nyugdíjösszesítő,
e) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy
bankszámlakivonat, vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett
nyilatkozat,
f) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a
gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,
g) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Gyámhivatal határozata,
h) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
i) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
j) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele
együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló
nyilatkozat és a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolása arról, hogy regisztrált
álláskereső és ellátásban nem részesül,
k) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat,
l) 14 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását

2. melléklet a(z) 20/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

………………………………………………………….. (név) 5083 Kengyel, ………………
………………………………..………………………….. szám alatti lakos aláírásommal
elismerem, hogy a mai napon Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás 2021. évi jogosultsági feltételeiről szóló
20/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete alapján megállapított ……… m3 keménylombos
tűzifát átvettem.

Kengyel, 20……………………………

……………………………………..
átadó

……………………………………..
átvevő

Készült 2 példányban, melyből 1 példány a Támogatotté, 1 példány pedig Kengyel Községi
Önkormányzaté.

