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Cserkút Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

9/2021. ( IX.30.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról 
 

 

Cserkút Község Önkormányzata, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §. 

Általános rendelkezések 

 

(1) A belügyminiszter a Magyarország 2020. évi Központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény a 3. melléklet I. Működési célú támogatások 8. pontja alapján, a helyi 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatása jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesítette Cserkút Község 

Önkormányzatát (a továbbiakban: önkormányzat). 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás összegét az önkormányzat a 

szükséges önerővel, valamint a szállítási költség összegével kiegészíti és a fővárosi és 

megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodótól 

történő 35 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására fordítja. 

 
2. §. 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya Cserkút Község közigazgatási területén - a polgárok személyi 

adataink és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel, 

állandó lakcímmel rendelkező, a szociális törvény 3. §-ban meghatározott személyekre 

terjed ki.  

 

(2) Cserkút Község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan 

rászoruló személynek, aki Cserkút Községben bejelentett állandó lakóhelyén 

életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.  

 

3. §. 

Hatáskör 

 

A tűzifa támogatás iránti kérelmeket a polgármester a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát 

követően, legkésőbb 2021. október 30-ig bírálja el. 
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4. §. 

Eljárási rendelkezések 

 

(1) Az ellátás iránti kérelmeket írásban, az e rendelet 1. sz. melléklete szerinti 

formanyomtatványon 2021. október 22. napjáig személyesen vagy meghatalmazás 

alapján, ügyfélfogadási időben kell benyújtani a Cserkúti Polgármesteri Hivatalban. A 

fenti határidő elmulasztása jogvesztő, késve érkező kérelmeket a polgármester érdemi 

vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

(2) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához 

a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi 

adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni a szükséges 

igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkereséshez hozzájárulni. 

 

(3) A jogosultnak a megállapított ellátás a határozat jogerőre emelkedését követően 

nyújtható. 

 

(4) Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, akinek az önkormányzat 

felé adó tartozása van, kivéve, ha a kérelem benyújtásáig tartozást kiegyenlíti. 

 

(5) Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, családnak, aki 

a. erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt két évben engedéllyel 

fakitermelést végzett; 

b. olyan ingatlanban lakik, amely nem tűzifával fűtött; 

c. üresen álló nem lakott ingatlanra igényli, amelyben életvitelszerűen nem lakik, 

vagy lakhatásra alkalmatlan. 

 

(6) A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően 

kerül kiosztására. 

 

(7) A tűzifa támogatottakhoz történő kiszállítására legkésőbb 2020. december 15-ig kerül 

sor. A szállítás időpontjáról az önkormányzat külön tájékoztatja a támogatottakat. 

 

(8) A tűzifa elszállításáról önkormányzat gondoskodik. 

 

(9) A polgármester döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül,  Cserkút 

Község Önkormányzat képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani.  

 

 

5. §. 

Szociális célú tűzifa támogatás 

 

(1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek 

vagy családnak, aki a lakásának vagy lakás egy részének a fűtését fatüzelésre alkalmas 

tüzelőberendezéssel biztosítja, valamint a lakókörnyezete a szociális ellátásokról szóló 

2/2015.( III. 24.) számú önkormányzati rendelet szerint rendezett és: 

 

a. akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja 

meg a 120.000 forintot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, 

lakásfenntartási támogatásban részesül. 
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b. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg a 120.000 forintot, valamint 

c.  80 évet betöltött egyedül élő személy esetén, ha az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg a 120.000 forintot 

 

(2) Az azonos lakcímre bejelentkezett személyek közül csak egy személy igényelheti a 

tűzifa támogatást. 

 

(3) A fenti feltételekről eltérően a hatáskör gyakorlója indokolt esetben méltányosságot 

gyakorolhat. 

 

(4) Az (1) bekezdésben szereplő jogosultak közül, a kérelmek elbírálása során előnyt 

élveznek: 

 

a. aktív korúak ellátására, 

b. időskorúak járadékára, 

c. egyedülálló nyugdíjas / vagy időskorúak járadékában részesülő  

d. 70 éven felüli házaspár  

e. lakásfenntartási támogatásra jogosult 

f. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 

család. 

g. gyermekét egyedül nevelő szülő  

h. három vagy többgyermekes család  

i. a családban tartós beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él  

 

(5) A támogatás önrészét képviselő-testület a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.  

 

(6) A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve 

vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 

12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.  
 

 
 

6.§. 

 

 

(2) Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott mennyiségű tűzifa teljes felhasználását követően 

beérkezett kérelmeket a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

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

környezettanulmány készíthető.  

 

(4) Amennyiben a jogosult, vagy a vele egy lakcímen élő személy az e rendelet alapján 

részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a 

jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen jogcímen való juttatás 

igénylésekor kizárható.  
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7. §. 

 

(1) Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott támogatásból vásárolt tűzifát mihamarabb, 

de legkésőbb 2021. december 1-ig osztja ki azon rászorulók részére, akiknek a kérelmét 

pozitív elbírálásban részesítette. 

 

(2) Az önkormányzat háztartásonként rászorultságtól függően, minimum 1, maximum 5 

erdei m3 tűzifa támogatást nyújt azon személyek részére, akinek kérelmét a képviselő-

testület pozitív elbírálásban részesítette. 

 

(3) Az önkormányzat a támogatottaktól ellenszolgáltatást nem kér. 

 

(4) A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával elismeri. 

 

 

8.§. 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

(1) Jelen rendelet 2021. szeptember 30. napján lép hatályba.  

(2) Jelen rendelet 2022. április 15. napján hatályát veszti.  

 

Cserkút, 2021. szeptember 29. 

 

 

p.h. 

 

 

 

               _____________________        _____________________ 

                Hegedűs Zsolt József         dr. Tihanyi Keve 

polgármester     jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

E rendelet Cserkút községben 2021. szeptember 30. napján kihirdetésre került. 

 

Cserkút, 2021. szeptember 30. 

 

 

p.h. 

            

        _______________________ 

           dr. Tihanyi Keve  

        jegyző 

 
                                                                     

 

  



 

5 
 

1. melléklet a 9/2021.(IX. 30.) Önkormányzati rendelethez  

KÉRELEM 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ 

Személyi adatok  

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 Foglalkozása 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

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 egyhavi 

átlagát kell együttesen figyelembe venni.  

4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy 

annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a 

jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.  

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

élő személyek számával.  

6. A jövedelemnyilatkozatot 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 lakcímigazolvány. 

B) Jövedelmi adatok Forintban 

Jövedelmek típusai 

 

 

Kérelmező 

jövedelme 

Lakóingatlanban élők jövedelem Összesen 

A B C D 

Munkaviszonyból, 

munkavégzésre 

irányuló egyéb 

jogviszonyból 

      



 

7 
 

származó jövedelem és 

táppénz 

Társas és egyéni 

vállalkozásból 

származó jövedelem 

      

Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből, 

vagyoni értékű jog 

átruházásából 

származó jövedelem 

      

Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

      

A gyermek ellátásához 

és gondozásához 

kapcsolódó 

támogatások (GYED, 

GYES, GYET, családi 

pótlék, 

gyermektartásdíj stb.) 

      

 

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

Önkormányzattal szemben fennálló adótartozása vagy adók módjára behajtandó 

köztartozásom: van nincs  

Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem nem rendelkezem  

 

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

megfelelnek.  

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására 

jogosult szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

……………, 2020. …………… hó …. nap  

az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása: 

……………………………………… 

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

…………………….. 
Fenti lakóingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkező cselekvőképes személyek aláírása  
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2. melléklet a 8/2020.(X. 15.) Önkormányzati rendelethez  

 

 

Vagyonnyilatkozat  
 

I. A kérelmező személyes adatai  

Neve: 

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

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

Születésineve:.............................................................................................................................................

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

Anyja 

neve:............................................................................................................................................................

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

Születési hely, év, hó, nap: 

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

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

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

Tartózkodási hely: 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 

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

 

 

II. A kérelmező és vele egy háztartásban élők 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, helyrajzi 

száma:………………………………  

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 , helyrajzi 

száma:………………………… 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 , helyrajzi 

száma:……………………………… helyrajzi száma:………………………Becsült forgalmi érték:* 

.......................................... Ft  

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 

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

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

száma:……………………………… Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft  
 

II. Egyéb vagyontárgyak  
 

Gépjármű:  

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám ………………..szerzés ideje  

a gyártás éve: .................... Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft  



 

9 
 

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

ideje  

a gyártás éve: ................... Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft  

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

adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.  

 

………………….., 20…... .............................. hó ............ nap .      

 

 

 

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

      aláírás 
 

Megjegyzés:  

Ha a kérelmező vagy vele egy háztartásban élő bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a 
vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon 

helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak 

a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.  
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.  
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NYILATKOZAT 

A lakókörnyezetnek a szociális ellátásokról szóló 2/2015.( II. 26.) önkormányzati 

rendelet szerint rendezettségéről. 

 

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

lakos kérelmező kérelme alapján végezett helyszíni szemle alapján nyilatkozom, 

hogy........................................................ szám alatti ingatlan a Cserkút Község Önkormányzat 

2/2015. (II. 26.) számú rendelete 11. §. (10) bekezdésébe foglalt rendezett lakókörnyezet 

feltételeinek: 

  

megfelel*       nem felel meg* 

 

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

Polgármester 

 

*  aláhúzandó 
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NYILATKOZAT 

a rendelet 3. §.- (4)-(6) ban foglaltaknak való megfelelésről 

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

lakos büntetőjogi felelőségem tudatában nyilatkozom, hogy a: 

 

1. Az önkormányzat felé adó tartozásom nincs. 

 

2. Nem vagyok illetve a családomban nincs, aki 

a. erdőgazdálkodó,  

b. erdőtulajdonos,  

c. az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett; 

 

3. Olyan lakhatásra alkalmas ingatlanban lakom életvitelszerűen, amely tűzifával fűtött.  

 

 

............................., 2020........................... 

 

 

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

Kérelmező 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

a rendelet 6. §.- (4)-ben foglaltaknak való megfelelésről 

 

 

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

lakos  

kérelmező tudomásul veszem, hogy amennyiben a jogosultságom megállapításra kerül, és az e 

rendelet alapján részemre biztosított tűzifát értékesítem, vagy utólag megállapításra kerül, hogy 

azt nem én, mint jogosult használtam fel, a következő évek során ugyanezen jogcímen való 

juttatás igénylésekor kizárható vagyok. 

 

 

............................., 2020........................... 

 

 

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

Kérelmező 
 

 


