
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

 

szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

 

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § (1) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 1. melléklet 

IX. Helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatást biztosított - legfeljebb 74 m
3
 mennyiségi keret erejéig - 

Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) számára. 

 (2) A rendelet hatálya kiterjed Bodajk város közigazgatási életvitelszerűen lakó és ott 

lakcímmel rendelkező állampolgárokra. 

 

2. § (1) Szociális célú természetbeni tűzifa támogatásra (a továbbiakban: tűzifa támogatás) 

jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló 

esetén a 200 %-át. 

 (2) A kérelmek elbírálásánál előnyt élvez 

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

szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak 

természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartásra 

nyújtott települési támogatásra jogosult, 

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

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 

család. 

 

3. § (1) Tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható 

meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 (2) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, csak saját 

használatra használhatja fel. 

 (3) Nem jogosult tűzifa támogatásra - függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel 

teljesülésétől - az a személy vagy család azon ingatlan vonatkozásában, mely 

tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

 (4) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás 

során környezettanulmány végezhető. 

 (5) Amennyiben a kérelmező az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, 

vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem jogosult igényelte és kapta, az 

ingyenesen biztosított tűzifa esetében 15.000 Ft + ÁFA/m
3
, valamint a kiszállítás 

költségének visszafizetésére kell kötelezni. 

 

4. §  (1) A tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet szerinti kérelem 

benyújtásával indul. 

 



 (2) A kérelem elbírálásához a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell 

figyelembe venni. 

 (3) A kérelemhez csatolni kell a 2. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot és a 

jövedelem típusának megfelelő jövedelemigazolásokat. 

 (4) A kérelmet a Bodajki Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani 2015. november 

15. napjáig. 

 (5) A kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 

Humánügyi Bizottság dönt. 

 (6) A tűzifa támogatás kiszállíttatásáról a polgármester gondoskodik. 

 (7) A tűzifa támogatás átvételét a jogosult a 3. melléklet szerinti átvételi elismervény 

aláírásával igazolja. 

 

5. §  Az önkormányzat vállalja, hogy a legfeljebb 5 m
3
 tűzifa támogatásban 

részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

6. §  A tűzifa támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított 1. 

§ (1) bekezdése szerinti 693.420 Ft támogatás, valamint az önkormányzat által 

biztosított 49.530 Ft saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott 

kérelmet - függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek 

megfelel-e, és a 4. § (4) bekezdésében előírt határidőre érkezett-e - el kell 

utasítani. 

 

7. §   Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba, és 2016. április 1-jén hatályát 

veszti. 

 

 

 

 Wurczinger Lóránt  Nagy Csilla 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bodajk, 2015. október 28. 

 Nagy Csilla 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

     

Bodajki Polgármesteri Hivatal 
          8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60. 

      Tel: 22/410-001  Fax: 22/410-031 

     E-mail: bodajkpm@t-online.hu  
 

KÉRELEM 

TŰZIFA TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSHOZ 

 
Kérelmező neve:…………………………................................................................................... 

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

Születési helye, ideje:……………………………………………………………........................ 

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

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám):………………………..…….......................... 

Lakóhelye:………………………………………………………………………......................... 

Tartózkodási helye:………………………………………………………………....................... 

Egy főre jutó havi jövedelem:………………............................................................................... 

A kérelmező állampolgársága:...................................................................................................... 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy 

□ bevándorolt/letelepedett, vagy 

□ menekült/oltalmazott/hontalan. 

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő. 

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 A B C D 

 Név (születési név) Születési helye, 
ideje (év, hó, nap) 

Anyja neve TAJ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 

Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: 

□ rendelkezem,   

□ nem rendelkezem. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.  

 

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

            

        ……………………………….. 

                   kérelmező aláírása 



2. melléklet a 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

     

Bodajki Polgármesteri Hivatal 
          8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60. 

      Tel: 22/410-001  Fax: 22/410-031 

     E-mail: bodajkpm@t-online.hu  

 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

 
 

A jövedelem típusai Kérelmező 

jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen 

1.) 2.) 3.) 4.) 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 

táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 

jövedelem 
      

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, 

vagyoni értékű jog átruházásából származó 

jövedelem 

      

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 
      

5. A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

      

6. Önkormányzatok és munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 

(munkanélküli járadék, rendszeres szociális 

segély és nevelési segély, jövedelempótló 

támogatások stb.) 

      

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem       
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű kifizetések) 
      

9. Összes bruttó jövedelem       
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege       
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék 

összege 
      

12. Munkavállalói járulék összege       
13. A család havi nettó jövedelme összesen        

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem………….......................……………............................Ft/hó 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

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

            

        ……………………………….. 

                   kérelmező aláírása 
 



 

3. melléklet a 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Átvételi elismervény 
 

Alulírott ..........................................(név) ............................................................ szám alatti 

lakos a mai napon átvettem ..........q (.....m
3
) tűzifát, mely a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása alapján került kiosztásra. 

 

Bodajk Város Önkormányzat a fát ingyenesen átadta nekem további saját költségen történő 

feldolgozásra, felhasználásra. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam átvett tűzifát, mint szociális 

célú támogatást, továbbértékesíteni nem fogom. 

 

Bodajk, 2015...................... 

 

 

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

        átvevő 

 

 


