
Parád Nagyközség Önkormányzatának ………/2022. (……..) 

önkormányzati rendelete 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 

feltételeiről 

 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.  § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a 

téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában, ellenszolgáltatás kikötése nélkül biztosít tűzifát, 

vagy tűzifa brikettet háztartásonként, és alkalmanként legfeljebb 1 m3 tűzifa vagy 200 kg (20 

csomag) tűzifa brikett mennyiségben. 

2. § 

A szociális tűzifa vagy tűzifa brikett támogatás természetbeni ellátásként adható annak a 

személynek vagy családnak, aki/amely létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, 

feltéve ha a kérelmező: 

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át, egyszemélyes háztartás esetén az 500 %-

át, 

b) és az ingatlan kizárólag tűzifával fűthető,  

c) és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 

meghatározottak szerinti vagyona nincs. 

 

3. §  

A kérelem elbírálásánál a jogosultsági feltételek megléte esetén előnyben kell részesíteni: 

a) a kizárólag szilárd tüzelő berendezést használó kérelmezőt, ha vezetékes gázhálózat 

használatára kiépítés és szerződés hiányában nem jogosult, 

b) a 70 éven felüli egyedülálló nyugdíjast, 

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

ca) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

cb) időskorúak járadékában 

cc) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, 

a lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásban részesülő személyt 

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

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű személyt, családot. 

 

4. § 

Az igényléseket a Parádi Közös Önkormányzati Hivatalnál e rendelet 1. melléklete szerinti 

nyomtatványon lehet benyújtani a rendelkezésre álló szociális tűzifa készlet mértékéig. A 

kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem 



elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia 

kell. 

5. § 

A kérelmekről átruházott hatáskörben Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének Szociális Bizottsága, vagy a polgármester dönt. 

6. § 

A kérelmezők az átvett tűzifa mennyiségét, fajtáját az átvétel helyén átvételi elismervény 

aláírásával igazolják. 

7. § 

A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult tűzifa támogatásra. 

8. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Parád Nagyközség Önkormányzatának 1/2019. (I.22.) önkormányzati 

rendelete. 

 

 

 

 

 

Mudriczki József                                                        Fábián Antónia 
                                  polgármester                                                                  jegyző 
 
 



1. melléklet 

 Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022. (……….) önkormányzati rendeletéhez 

 

KÉRELEM 

szociális tűzifa igényléshez 

 

1. A kérelmező személyi adatai: 
 

Név: ………………………………………………………………………………………………….. 

Születési név: ………………………………………………………………………………………… 

Születési hely: ................................................  Szül. idő (év, hó, nap): ...................................... ……………… 

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

Lakóhely (állandó lakcím): .................................................................................................................... ……… 

Tartózkodási hely (ideiglenes lakcím): .................................................................................................. ……… 

Telefonszám: .........................................................................................................................................  

TAJ szám: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __  

2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………………... fő      

3. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 

   Név 

Születési név 

 Születési hely, idő  Anyja neve TAJ szám 

1.        

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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4. Jövedelmi adatok 

 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban: 

 

  A  B  C 

   A jövedelem típusa  Kérelmező  A családban élő közeli hozzátartozók 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

            

 
ebből közfoglalkoztatásból 

származó: 

            

2. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló tevékenységből 

származó 

            

3. 
Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

            

4. 

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

            

5. 

Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

            

6. 
Egyéb jövedelem             

7. 
Összes jövedelem             

 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmek igazolására a jövedelem típusának megfelelő iratot, 

vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 

 

 

Kérem, hogy a támogatási kérelem elbírálásánál az alábbi körülmény(eke)t vegyék 

figyelembe (a megfelelő választ a nyilatkozat előtti kockában X-el jelölni):  

□ vezetékes gázhálózat használatára kiépítés és szerződés hiányában nem jogosult 

□ 70 éven felüli egyedülálló nyugdíjas 

□ halmozottan hátrányos helyzetű család 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint: 

□ foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vagy időskorúak járadékára jogosult 

□ lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásban részesülök 
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a  

valóságnak megfelelnek. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy Parád Nagyközség Önkormányzata és a Parádi Közös 

Önkormányzati Hivatal az általam közölt személyes adataimat teljes körűen megismerje, 

azokat a kérelem elbírálása, a döntés meghozatala és a nyilvántartás vezetése céljából 

felhasználja. 

 

Szociális célú tűzifa kérelemnek teljes egészben helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról 

lemondok. (nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni) 

 

 

Parád, 20……. …………………….hó ……..nap 

 

         ________________________ 

             aláírás 
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5. A kérelmező és a 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 

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

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

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

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

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű:  

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

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 

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

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus 

.......................... rendszám 

a szerzés ideje, valamint 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. 

Kelt: Parád, 20.......... év .............................. hó ............ nap 

 

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

       kérelmező aláírása 
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A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL 
A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell 

 

A kérelem benyújtásához mellékelni kell: 
- A kérelmező és a vele egy háztartásban, egy lakcímen élők- a kérelem benyújtását 

megelőző- havi nettó jövedelméről szóló igazolást (munkavállaló esetén a munkáltató 

által igazolt nettó munkabér, 
vállalkozó esetén a NAV által kiállított igazolás az előző évről, 

- hallgatói,- tanulói jogviszony igazolást, 

- Nyugdíj, árvaellátás esetén: nyugdíjösszesítő, 

- Munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső, 

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetén a megállapító határozatot, 

 

A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni: 

 nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a társadalombiztosítás keretében folyósított, valamint a 

havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből 

származó – ellátások esetében a kifizető szerv igazolásával; 
 alkalmazásban állók jövedelmét munkáltatói igazolással; 
 vállalkozó jövedelmét az illetékes adóhatóság igazolásával, adóbevallással nem lezárt 

időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, 

ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatával; 

 alkalmi munkából származó jövedelmek esetében a kérelmező havi átlagos nettó 

jövedelemről büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatával; 

 álláskeresési ellátás a munkaügyi kirendeltség megállapító határozatával, ennek 

hiányában a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló 

szelvénnyel. 

 

 Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a fizetett és kapott tartásdíj igazolására 

bontóperi, gyermek elhelyezési és tartásdíjról szóló ítélet, képzelt apát megállapító 

határozat, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló irat másolata, ezek 

hiányában a kérelmező büntetőjogi nyilatkozata szolgál. 

 

 A munkanélküli státusz az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiadott hatósági 

bizonyítvánnyal igazolható. 

 

 A tankötelezettség felső korhatárát betöltött személy tanulói, hallgatói jogviszonyának 

és a tankötelezettség teljesítésének igazolása iskolalátogatási igazolással történik. 
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