
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2020. (X. 29.)  
önkormányzati rendelete  

a szociális célú tűzifa támogatásról 
 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva Arló 

Nagyközség Önkormányzata a képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási 

Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott 

személyekre terjed ki. 

 

2. § 

 

A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog, és kötelezettség megállapítására 

továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény rendelkezéseit, illetve a Szt. és a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit az e 

rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

3. § 

 

(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához 

természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható, a Magyarország 2020. évi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. pontja alapján 

megállapított összmennyiség erejéig kérelmezőnként 2 m³ mennyiségben 

ellenszolgáltatás nélkül.  

 

(2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, aki lakásának 

fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelő berendezéssel biztosítja. 

 



 

 

(3) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak 

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

Külön lakásnak kell tekinteni a társbérlet, az albérletet és a jogerős bírói 

határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

  

(4) Szociális célú tűzifa természetbeni támogatásként adható annak a szociálisan 

rászoruló kérelmezőnek, ahol az egy főre jutó havi jövedelem család esetén az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 

annak 300 %-át nem haladja meg. 

 

(5) A szociális célú tűzifa támogatásról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból 

történő elengedéséről a polgármester jogosult dönteni. 

  

(6) A szociális ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban a rendelet 1. 

mellékletében lévő igénylőlapon lehet benyújtani 2020. december 10-ig. A 

kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket a 

kérelemhez csatolni. 

 

(7) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi 

elismervény aláírásával igazolja.   

 

(8) Az önkormányzat a támogatást 2021. február 15-ig használja fel. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2020. október 30-án lép hatályba és 2021. május 31-én hatályát 

veszti.  

 

 

 

   Vámos Istvánné dr.                                                 Klisóczkiné Papp Andrea  

       polgármester                                                                      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 17/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem szociális célú tűzifa támogatáshoz  

 

A kérelmező neve:……………………………………………………. 

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

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

Anyja születési neve: ………………………………………………… 

Lakcíme: 3663. Arló, ………………………………………………… 

TAJ száma: …………………………………………………………… 

Állampolgársága: …………………………………………………….. 

Családi állapota: nőtlen/hajadon, házas, élettárs, elvált, különélő, özvegy* 

 

A háztartásban lakók száma: ……. fő 

 

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő 

gyermekeik havi jövedelme, forintban: 

 
A B C D 

A jövedelem típusa 
Kérelmező Házastárs, 

élettárs Gyermekek 

havi jövedelme (forint) 
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

  

 

 

 

 

 

 

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó      

Táppénz, gyermekgondozási támogatások        

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások        

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások         

Egyéb jövedelem        

Összes jövedelem         

Egy főre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki!)  

 

 

 

 

 

 



Kérelmező milyen jogcímen lakik a lakásban: 

- tulajdonos,  

- tulajdonos rokona, 

- albérlő,  

- jogcím nélküli, 

- szívességi lakáshasználó, 

- haszonélvező, 

- egyéb* ……………………………………………………………………. 

 

A lakás tulajdonosa és címe: …………………………………..……………… 

……………………................................................................................................. 

 

Fatüzelésre alkalmas tüzelő berendezés: egyedi (kályha, sparhelt), vagy/és kazán* 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok 

valósak. Kérelmemhez mellékelem a lakcímemet igazoló hatósági igazolványt, az 

én és velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozóim előző havi nettó 

jövedelemről szóló igazolását.  

 

Az Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt adatkezeléseket, rögzített információkat 

megismertem, aláírásommal igazolom Adatkezelő tájékoztatását az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi 

Rendelete (GDPR) 12. cikk (Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett 

jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések) követelményeinek megfelelő 

tájékoztatásról. 

 

Hozzájárulok, hogy személyes adataimat, és a jövedelemnyilatkozaton felsoroltak 

személyes adatait a kérelmem elbírálásánál kezeljék. 

 

Arló, ……………………………….. 

 

…………………………………. 

Kérelmező 

* a megfelelő aláhúzandó 

 

A kérelem benyújtásának határideje: legkésőbb 2020. december 10. napja. 

 

 

 



2. melléklet a 17/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Átvételi elismervény 

 

 

 

………………………………………….. (név) Arló, ……….…………………… 

…………….…….……… sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai 

napon Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási 

támogatásról szóló …./2020.(…...) önkormányzati rendelete alapján megállapított 

természetbeni juttatásként 2 m³ mennyiségű keménylombos tűzifát átvettem.  

 

 

Arló, ……................................ 

 

 

 

…………….…………………..   ………..………………………                          

  átvevő       átadó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


