
Gelse Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
2./2013. (II.1.) önkormányzati rendelete a 

szociális célú t űzifa juttatásról 
 

Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében 

és az 59/2012. (XII.28.)BM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a következőket rendeli el: 

1. § 
A rendelet célja, hogy segítsen azokon a helybeli családokon, akik jövedelmi vagy 
egyéb okok miatt lakásuk fűtését nem vagy csak nehézséggel tudják biztosítani. 

2. § 
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Gelse község közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező azon személyekre, akiket az Szt. 3. § (1) - (3) bekezdései 
határoznak meg. 
(2) A rendelet tárgyi hatálya azon családokra terjed ki, akiknek lakása fával fűthető. 
(3) Lakásnak az tekinthető, ahol a család életvitelszerűen lakik, függetlenül a 
lakásban tartózkodás jogcímétől. 
(4) A család fogalmát az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontja rögzíti. 

3. § 
(1) A fűtési támogatást a képviselő-testület természetbeni átmeneti segélyként 
biztosítja azon családok részére, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, a 42,750,Ft-ot, egyedülélő esetén az 
öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, az 57.000 Ft-ot. 
(2) Előnyt élveznek: 
 a) aktív korúak ellátásában, 
 b) időskorúak járadékában, 
 c) lakásfenntartási támogatásban részesülők. 
(3) A támogatás formája tűzifa, mennyisége családonként 2 m3, összesen 20 m3 
erejéig. Jelenleg 10 család részesülhet ebben a támogatásban. 
(4) A tűzifa lakáshoz szállításáról a képviselő-testület gondoskodik, a kiszállítás 
ingyenes.  

4. § 
(1) A tűzifa támogatási kérelmet a Hivatalban lehet benyújtani az ezen célra 
rendszeresített formanyomtatványon (1. sz. melléklet). 
(2) A jogosultság megállapításához csatolni kell a család minden tagjára vonatkozó 
jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolásokat. 
(3) A tüzifa támogatás hivatalból is megállapítható. 

5. § 
A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt. 

6. § 
(1) A rendelet  kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Gelse, 2013. január 31. 
 

 
/Szegedi Ferenc/                          /László Piroska/ 

polgármester                                    körjegyző 
 
A rendelet  kihirdetve: 2013.február 1. 
 
                                                     László Piroska  
                                                       körjegyző 

 
 
 
 



 
 

1. sz. melléklet 
Kérelem tűzifa támogatáshoz 

 
Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifa támogatást 
megállapítani szíveskedjenek. 
 
A kérelmező adatai 
családi és utóneve: 
…………………………………………………………………………….. 
leánykori neve: 
…………………………………………………………………………….…... 
anyja neve: 
…………………………………………………………………………………….. 
születési helye, ideje (év, hó, nap): 
……………………………………………………………... 
családi állapota: ………………………………. 
TAJ………………………………………….. 
 
állandó lakcíme: 
……………………………………………………………………………….. 
a család tagjainak száma……………………………. 

Jövedelmi adatok 
A jövedelem típusa          Kérelmező  A családban élő közeli hozzátartozók 
1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból származó 
2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi 
és más önálló tevékenységből származó 
3. Alkalmi munkavégzésből származó 
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 
6. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások 
7. Egyéb jövedelem 
8. Összes jövedelem 

A lakás címe, amelyre a támogatást igényli: 
……………………………………………………… 
Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy fentiekben 
igazolt jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem, fenti című lakásban 
családommal életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított. 
Gelse, 2013.……………………………… 
 
 
…………………………………………… 
a kérelmező aláírása 
 
A jövedelem típusának megfelelő igazolást csatolni kell! 
 


