
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 14/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa 

támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 17/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális 

célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 17/2012. (XII.21.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

 
 „(1) A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározott fogalmakat kell érteni.” 

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
 

 „(1) Természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás (továbbiakban: tűzifa 
támogatás) állapítható meg kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási 
intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, 
természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet 
kezdeményezésére.” 

 
(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
 

 „(4) A kérelemhez mellékelni kell a jogosultság igazolására alkalmas, a kérelem 
nyomtatványon meghatározott dokumentumot.” 

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek. 
 
„(1) Tűzifa támogatás állapítható meg annak a felsőlajosi állandó lakóhellyel rendelkező 
lakosnak, akinek lakása fával vagy fával is fűthető és 
a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására jogosult, vagy 
b) az  Szt. szerinti időskorúak járadékára jogosult, vagy 
c) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelete szerinti rendkívüli települési támogatásra jogosult tekintet 
nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, vagy 
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben (továbbiakban: Gyvt.) 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy 
e) a Gyvt-ben szabályozott hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy 
f) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család, vagy 
g) közfoglalkoztatott, vagy 
h) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő, vagy 
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i) regisztrált álláskereső, vagy 
j) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelete szerinti települési támogatásban részesült a kérelem benyújtását 
megelőző 3 hónapon belül, vagy 
k) ápolási díjban részesül, vagy  
l) gyermekek otthongondozási díjában részesül, vagy  
m) tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult, vagy 
n) nyugdíjas, aki olyan háztartásban él, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a 71.250 Ft-ot, egyedül élő esetén a 85.500 Ft-ot. 
 
(2) A kérelmek elbírálásánál előnyben részesül az (1) bekezdés a)-d) és j) pontja szerinti 
kérelmező.” 

 
4. § 

 
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1 melléklet lép.  
 
 

5. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 
 
  
 
 Juhász Gyula sk.     dr. Balogh László 
 polgármester       jegyző távollétében: 
 
 
 
 

Muhariné Mayer Piroska sk. 
aljegyző  

 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. szeptember 11. 
 
        dr. Balogh László 
        jegyző távollétében: 
 
 
 

Muhariné Mayer Piroska sk. 
aljegyző 
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1. melléklet a 14/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelethez 
 
 

1. melléklet  a 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem – nyilatkozat természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatáshoz 
 

1. A kérelmező adatai:  

1.1 Az  igénylő neve : …………………………………………………………. 

1.2 Születéskori neve: ………………………………………………………… 

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

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

1.5 Lakóhelyének címe: ……………………………………………………… 

1.6 Telefonszáma: ……………………………………………………………. 

1.7 TAJ száma: ………………………………………………………………. 

1.8.Rendszeres havi jövedelmének forrása: …………………………………. 

1.9 Rendszeres havi jövedelmének összege: ………………………………… 
 
2. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 

 Név születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 
Ft/hó 

1      
2      
3      
4      

 
3. A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert: ( a megfelelő 
aláhúzandó) 

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására vagyok jogosult, 
b) az  Szt. szerinti időskorúak járadékára vagyok jogosult, 
c) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelete szerinti rendkívüli települési támogatásban részesültem,  
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben (továbbiakban: Gyvt.) 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek,  
e) a Gyvt-ben szabályozott hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, 
f) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelek,  
g) közfoglalkoztatott vagyok,  
h) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülök,  
i) regisztrált álláskereső vagyok,  
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j) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelete szerinti települési támogatásban részesültem a kérelem 
benyújtását megelőző 3 hónapon belül,    
k) ápolási díjban részesülök,  
l) gyermekek otthongondozási díjában részesülök,  
m) tartós ápolást végzők időskori támogatására vagyok jogosult,  
n) olyan nyugdíjas vagyok, aki olyan háztartásban él, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a 71.250 Ft-ot, egyedül élő esetén a 85.500 Ft-ot. 
 

Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, a megjelölt 
jogosultság igazolására szolgáló határozatot/hatósági bizonyítványt, jövedelemigazolást a 
kérelemhez becsatolom.  
 
Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról lemondok – nem mondok le. ( a megfelelő 
aláhúzandó) 
 

 
 
Felsőlajos, ………………..év………………….hó…………….nap. 

 
 
 
 

……………………………………………… 
                                                                                      Az igénylő aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


