












 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

17/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló 13/2017.(XI.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szilvásvárad Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szociális célú tűzifa 

támogatási ellátás helyi szabályairól szóló 13/2017.(XI.28.) önkormányzati rendeletét (a 

továbbiakban: Sztr.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. § Az Sztr. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

2. §  

(1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a kérelmezőnek, aki 

időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, és a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 260 %-át1, a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és a lakásának fűtését fatüzelésre 

alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, feltéve, hogy a lakásfenntartási kiadások meglétét a kérelmező 

a bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megfelelő címre és nevére szóló bármely 2 

hónapnál nem régebbi közüzemi számlával igazolni tudja. 

 

 

2. § Az Sztr. 2. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

2. § (…) 

(5)  

a) A szociális tűzifa támogatás 2. § (3) bekezdés szerinti mértéke a b) pontban foglaltak szerint 

csökken, amennyiben a kérelmező az önkormányzat felé adótartozással vagy egyéb köztartozással 

rendelkezik. 

b) Ha az adótartozás vagy egyéb köztartozás mértéke  

ba) a 20.000 Ft összeget meghaladja, de nem éri el az 50.000,- Ft összeget, a támogatás 2. § (3) 

bekezdés szerinti mértéke 50 %-al csökken; 

bb) az 50.000,- Ft összeget meghaladja, de nem éri el a 100.000,- Ft összeget, a támogatás 2. § (3) 

bekezdés szerinti mértéke 75 %-al csökken; 

bc) a 100.000,- Ft összeget meghaladja, a támogatás 2. § (3) bekezdése szerinti mértéke 100 %-al 

csökken. 
 

 

3. § Az Sztr. 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 

3. §  

 

                                                           
1 74.100.- Ft 



 

Záradék:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2017. 

december 15. napján kihirdetésre került. 

 

Szilvásvárad, 2017. december 15.    Dobosné dr. Kvesztár Henrietta 

                                                                                      jegyző 
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(2) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem a Községházán ügyfélfogadási időben 

2017. december 20. – től 2017. december 22. 12.00 – ig nyújtható be. 

 

4. § Az Sztr. 3. § (3) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

 

3. § (…)  

 

e) a kérelmező bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megfelelő címre és nevére szóló 

bármely 2 hónapnál nem régebbi közüzemi számla. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik 

számlával a bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megfelelő címre és nevére szóló 

bármely 2 hónapnál nem régebbi közüzemi számlával, úgy nyilatkoznia kell ennek okáról. A bizottság 

különös méltánylást érdemlő esetben eltekint a számla benyújtására vonatkozó kötelezettségtől. 

Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül különösen: 

ea) ha a kérelmező egyáltalán nem rendelkezik közüzemi szolgáltatással, 

eb) ha a kérelmező bérlőként tartózkodik a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti ingatlanban és 

a bérbeadó nem járul hozzá valamely közüzemi szolgáltatás bérlő nevére történő átírásához. 

 

5. § Jelen rendelet 2017. december 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell, azzal, hogy azon kérelmezőknek, akik kérelmüket 2017. 

november 29. – 2017. december 6. között nyújtották be, nem kell új kérelmet benyújtaniuk, 

feltéve, hogy kérelmük a rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. 

 

 

Szilvásvárad, 2017. december 14. 

 

 

 

 

             Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.                        Szaniszló László sk. 

                               jegyző                                   polgármester         



1. számú melléklet a 13/2017.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 
 
Benyújtható: 2017. december 20. és 2017. december 22. között 
 

* A kérelemhez csatolni szükséges a családtagok jövedelmét igazoló okiratokat, a rászorultságát igazoló egyéb 

körülményekről szóló igazolásokat, valamint vagyonnyilatkozatot, továbbá a lakásban tartózkodás jogcímét 

igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, stb.), a kérelmező 

bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megfelelő címre és nevére szóló bármely 2 hónapnál nem 

régebbi közüzemi számlát. 

** A megfelelő válasz aláhúzandó. 

 

KÉRELEM 

szociális célú tűzifa igénylésére 
 

1. Kérelmező neve:/születési neve….……………………………………...………………… 

2. Kérelmező lakóhelye:………………………………………………………………………. 

3. Kérelmező tartózkodási helye:……………………………………………..……………… 

4. Kérelmező születési helye és ideje:…………………………………………………………. 

5. Kérelmező édesanyja neve:………………………………………………………………… 

6. Kérelmező és a kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai:* 

NÉV LAKCÍM JÖVEDELEM TAJ szám 

    

    

    

    

    

 

7. Az alábbi szociális ellátásban részesülök**:  

a) aktív korúak ellátása 

b) időskorúak járadéka 

c) rendszeres települési támogatás 

d) egyik sem 

 

8. Családunkban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelünk**: 

 

   igen      nem  

 

9. Nyilatkozom, hogy lakásom fűtését** 

a) fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel, 

b) gáztüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel 

c) vegyes tüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítom. 

 

10. Nyilatkozom továbbá, hogy  

a) önkormányzatunk felé adótartozással és egyéb köztartozással nem rendelkezek; 

b) az önkormányzat és a munkaügyi központ által 2017. év folyamán felajánlott – egészségi 

állapotának megfelelő – önkormányzatnál végezhető közfoglalkoztatást elfogadtam. 

Hozzájárulok, hogy ezen nyilatkozatokat a Hivatal ellenőrizze. 

 

Szilvásvárad,……………….……….… 

 

………………………………… 

Kérelmező aláírása 
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Vagyonnyilatkozat 

 
I. A kérelmező személyi adatai 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

 

A. Ingatlanok 

 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:………..... 

................. város/község ................................ út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, 

tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:…….…. 

....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:…….. 

........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):…...……… 

............................ címe: ...................................... város/község........................................ út/utca 

.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:….. év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

4. Termőföld tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ........................................ címe: 

........................................ város/község ............................................... út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
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II. Egyéb vagyontárgyak 

 

Gépjármű:  

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték: ......................................... Ft 

 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 

szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

 

 

Szilvásvárad, .......... év .............................. hó ............ nap 

 

 

 

 

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

aláírás 

 


	NPSCN001.pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf
	NPSCN004.pdf
	NPSCN005.pdf
	NPSCN007.pdf
	NPSCN008.pdf

