
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
 
 
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk 
(1)bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
 
 
1.§ Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására 
szóló  pályázat keretén belül megállapított támogatási keretből, pályázati igény elbírálását 
követően természetbeni támogatást nyújt szociális célú tűzifa formájában annak a Örménykút 
településén állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Örménykút településén élő és 
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személynek, akinek a háztartásban az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg  a 88.000,-Ft-ot, egyedülélők esetén a 103.000,-Ft-ot.  
 
2. § A jogosultság megállapítása során szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993.évi III.törvény ( továbbiakban: Sztv.) 4.§-ban foglaltakat kell alkalmazni. 
 
3.§  (1)  A szociális célú tűzifa támogatás (továbbiakban: támogatás) iránti pályázati igényt 

2017. november 6-án 8 órától  2017. november 30-án 16 óráig az e rendelet mellékletét 
képező formanyomtatványon lehet benyújtani a  Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelyén, 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.sz alatt, illetve Örménykúti Kirendeltségén 
5556 Örménykút Dózsa u. 26.sz. alatt. 

 
     (2) A Pályázat benyújtásának  (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamát 

hirdetményben és a település honlapján is meg kell hirdetni. 
 
     (3) Hiánypótlásra rendelkezésre álló idő, a hiánypótlásra történő  felszólítás kézhezvételét  
           követő három nap. 
 
4.§ (1) Egy háztartásból egy pályázat nyújtható be. 
 
       (2) Egy pályázó csak egy háztartásra adhatja be pályázatát. 
 
       (3) Valamely személy csak egy háztartásban vehető figyelembe. 

5.§ A pályázat elbírálása során  háztartásnak az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közösségét kell tekinteni, 
kivéve ha a pályázó által benyújtott igánylőlapon feltüntetett, egy háztatásban élő 
személyek nem mutatnak egyezőséget a személy- és lakcímnyilvántartás adataival, ekkor 
a pályázó köteles nyilatkozni az eltérés okairól. Amennyiben a nyilvántartás adatai szerint  
a pályázóval egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező  személyek közül van olyan, aki tartósan ismeretlen helyen vagy  külföldön 
tartózkodik, ennek tényét két tanú nyilatkozatával igazolhatja a pályázó.  

 



6.§ A pályázathoz csatolni szükséges 
a) az egy háztartásban élő személyeknek a pályázat benyújtását megelőző havi 

jövedelmeiről szóló igazolását. A pályázathoz csatolandó jövedelemigazolás tartalmára 
a Sztv. 10. § (2) – (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 

b) az e rendeletben rögzített, a támogatás megállapítása során előnyöket biztosító 
körülmények meglétét igazoló dokumentumokat 

c) 5.§-ban meghatározott, a háztartástól távol élő személyekről szóló nyilatkozatokat. 
 
7.§ A pályázatban a pályázónak nyilatkoznia kell,hogy 
                a)    a tűzifát saját háztartásában fűtés céljára használja fel, 
                b) pályázati igénye benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban foglaltak 

valódiságának ellenőrzésére háztartásában környezettanulmány végezhető. 
 
8.§  (1) A pályázati igények beérkezése után a pályázók között az egy főre jutó jövedelmek 

alapján rangsort kell állítani. 
 

(2) Az azonos jövedelemmel rendelkezők közül előnyben kell részesíteni  
a) az Sztv. szerinti  

aa) aktív korúak ellátására. 
ab) időskorúak járadékára, 
ac) a települési támogatásra, 

                jogosult pályázókat, 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokból kérelmet benyújtókat. 
 
9.§ A pályázati igények alapján a tűzifa-támogatások megállapításáról a képviselő-testület 

2018. január 15-ig határozatban dönt. 
                     
10.§ A háztartásonként megállapítható támogatás mértéke legalább 0,25m3,de legfeljebb 5m3. 
 
11.§ (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
        (2) Hatályát veszti Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló  13/2016.(XI.16.) önkormányzati 
rendelete. 

 
 
 
 
Örménykút, 2017. október 
 
 
Szakács Jánosné                                                                      Kasikné Csík Zsuzsanna 
   polgármester                                                                                     jegyző 
 
 
 
     
 
  



  melléklet a ………………… önkormányzati rendelethez 
 

PÁLYÁZATI IGÉNYLŐLAP 
                                Szociális célú tűzifa támogatás megállapítására 
 
I. Személyi adatok 
 
1. A pályázó személyre vonatkozó adatok: 
 
Neve:.................................................................................................................................. 
Születési neve:.................................................................................................................... 
Anyja neve:.......................................................................................................................... 
Születési helye,ideje:........................................................................................................... 
 

Lakóhely:     irányítószám            .............................................. település 
 

.................................................utca/út/tér.....házszám..épület/lépcsőház,emelet,ajtó 
 
Tartózkodási hely:      irányítószám    ............................................... település 

 

........................................utca/út/tér.....házszám 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele ( TAJ száma):            

 

Telefonszám (nem kötelező megadni, a gyorsabb ügyintézést segíti)............................................ 

E-mail cím (nem kötelező megadni)................................................................. 

2.Pályázóval közös háztartásban élők száma:..............fő 

3.Pályázó háztartásában élők személyi adatai: 

 
Név Születési név Születési helye, ideje Anyja neve TAJ száma 

     
     
     
     
     
     
     

 
 
 



4.Kijelentem,hogy a pályázat benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban 
feltüntetett tagjai között van olyan személy aki, 
 

a) aktív korúak ellátására,(.........fő) 
 

b) időskorúak járadékára,(..........fő) 
 

c) települési támogatásra (…….. fő) 
 
                           jogosult,vagy 
 
                      d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek(.......fő) 
 

II. Jövedelmi adatok 
A pályázó, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 
    

A jövedelem típusa  pályázó A pályázóval közös háztartásban élő 
további személyek 

 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             

 
III. Lakásviszonyok 
 
A támogatással érintett lakás nagysága:.................m2 
 
A lakásban tartózkodás jogcíme:............................... 
 
 
IV. Nyilatkozatok 
 
1. Nyilatkozom arról,hogy a tűzifát saját háztartásomban fűtés céljára használom fel. 



 
2. Felelősségem tudatában kijelentem,hogy 
 

-életvitelszerűen a lakóhelyemen* vagy 
 
-a tartózkodási helyemen élek*       (  *a megfelelő rész aláhúzandó), 
 
-a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
Tudomásul veszem,hogy a Pályázatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§- ának (7)bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv környezettanulmány készítése során - a NAV 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a pályázatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 
történő felhasználásához. 
 
Dátum:............................................... 
 
……………………………………………… 
Pályázó aláírása 
 
.............................................. 
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 
............................................... 
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 
................................................ 
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 
................................................ 
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 
................................................. 
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 
.................................................. 
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 
FIGYELEM! 
 
A PÁLYÁZATHEZ CSATOLNI SZÜKSÉGES A KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN 
ÉLŐKNEK, A PÁLYÁZAT BEADÁSÁT MEGELŐZŐ HAVI 
JÖVEDELEMIGAZOLÁSÁT. ) 
 

1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek közössége; 

2. amennyiben a háztartásban élők közül valaki tartósan ismeretlen helyen vagy  
külföldön tartózkodik, ennek tényét két tanú nyilatkozatával igazolhatja a pályázó 


