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Szomolya Község Önkormányzata 10/2020. (X.22.)  rendelete az önkományzat 5/2018. (XI. 

13.) rendelete módosításáról 
a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. 

(egységes szerkezet) 
 
Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 
bekezdése biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8/a pontja szerinti 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 
A támogatásra vonatkozó általános szabályok 

1. A rendelet célja, hatálya 
 

1. § (1) Szomolya Község Önkormányzata közigazgatási területén élő, rászorulók fűtési költségei 
enyhítésére, természetbeni juttatásként tüzelőanyag támogatást biztosíthat annak a lakása 
fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosító személynek, aki háztartásában az 
egy főre számított havi jövedelem összege nem haladja meg az 57.000. Ft összeget, 
egyedülálló esetében a 85.500 Ft, összeget. 
(2) Rendkívül indokolt élethelyzet esetében, nem várt esemény bekövetkezésekor támogatás 
a jövedelemhelyzetre való tekintet nélkül is igényelhető. 
 

II.fejezet 
 
 

 A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek 
 

2.§ (1) A támogatás elbírálásánál az alábbi élethelyzetek előnyt biztosíthatnak 
 
 

a. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket/gyermekeket nevel, 
b. 3 vagy annál több gyermeket nevel (RGYK-ban nem jogosult) 
c. 70 éven felüli egyedülélő nyugdíjas 
d. Hátrányos helyzetű gyermeket/gyermekeket nevel 
e. egyéni különös elbírálás alapján (pl nem várt élethelyzet) 
f. Szomolya Község Önkormányzatánál közmunkaprogramban résztvevő személyek 
g. Egyéb rendkívüli élethelyzet indokolással, és az azt bizonytó iratok bemutatásával. 

 
 

(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 
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3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban 
meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család 
azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával/barnaszénnel egyáltalán nem fűthető. 
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a 
támogatás nem kérhető. 
 

III. fejezet 
 

 A támogatás igénylésének menete 
 

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti 
kérelemre indul. 
(2) A kérelmeket tárgyév október 20. napjáig lehet a (Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szomolyai Kirendeltségéhez, helyett): a Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
benyújtani. 
(3) A kérelmeket átruházott hatáskörben az önkormányzat részére megállapított támogatás 
mértékéig ad hoc bizottság készíti elő, de a végső döntést a Képviselő-testület hozza, a 
benyújtási határidőt követően, legkésőbb a tüzelőanyag szállításának megkezdése előtt 3 
munkanappal. 
(4) A támogatás mértéke legalább 1 m3/1 q, és legfeljebb 2 m3/2q/család. a 2.§ (2) bekezdés 
szerint. 
 (6) A tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi 
elismervény aláírásával igazolja. 
 
5.§ Szomolya Község Önkormányzata a szociális tüzelőanyag támogatásban részesülőktől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
6. §  A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 
2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre 
érkeztek-e – el kell utasítani. 
 

IV. fejezet 
 
7.§ Kiegészítő szociális tüzelőanyag támogatásban részesül az a család, akii Szomolya Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2017. (XI.28.) a szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról 

szóló rendelet alapján 2017., évben szociális tüzelőanyag támogatásban részesült.  

8.§ A kiegészítő támogatás a 2017. évi szociális tüzelőanyag támogatásban részesültek között egyenlő 

arányban kerül elosztásra.  

9.§ Szomolya Község Önkormányzata vállalja, hogy a kiegészítő támogatásban részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kér.     

 
 
 
 
 



V. fejezet 
 Záró rendelkezések 

 
10 § (1) Ezen rendelet 2020. november 01. napján lép hatályba, egységes szerkezetben az 
önkormányzat korábbi 5/2018. (XI.13.) önkormányzati rendeletével. 
 
 
 
          polgármester                                                             jegyző 
 

 
 
 
 
 
 

(•1. sz. melléklet a 5/2018.(XI.19.) önkormányzati rendelethez 
 
 

KÉRELEM 
 

........................................................  (név) (szül. hely és idő: ................................... 
Szomolya,………..…….… u. ….. sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Szomolya Község 
Képviselő-testülete, a tüzelőanyag vásárlási támogatásról szóló 5/2018.(XI.13.) 
önkormányzati rendelet alapján, szíveskedjenek természetbeni juttatásként  ……q 
tözelőanyagot biztosítani. 

A tüzelőanyag támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:* 
a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:………….... 
b) aktív korúak ellátásában részesülök, a megállapító határozat száma:                  

...................................... 
c) időskorúak járadékában részesülök, a megállapító határozat száma:   ………….………… 
d) adósság csökkentési támogatásában részesülök, megállapító határozat száma: ………… 

 f) Halmozottan hátrányos helyzetben neveljük gyermekeinket, hat.száma: ………………….. 
g) Szomolya Község Önkormányzata közmunkásaként dolgozom. 
h) 3 vagy annál több gyermeket nevelek (nem részesülők RGYK-ban), gyermekek adatai: 

1. Név. ................................................................ Szül.idő: ……………………………… 
2. Név…………………………………………...     Szül.idő……………..………………… 
3. Név…………………………………………...    Szül. idő………………...…..…………. 

i. 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok (karikázandó) 
j. Rendkívüli élethelyzetbe kerültem 

(leírás):……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 
 
 

Szomolya , év……………hónap……….. nap ……….…… 



………………………………… 
       kérelmező 

 
 

 
1. számú melléklet a 10/2020. (X.22.) rendelethez módosul az alábbiak szerint: 

 

KÉRELEM SZOCIÁLIS TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ 
 

 

Személyi adatok  

1. Név: 

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

2. Születési név: 

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

3. Születési hely és idő: 

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

4. Anyja neve: 

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

5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: 

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

6. Az igényt bejelentő ideiglenes lakcíme: 

………………………………………………………………………………………………… 

7. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: 

………………………………..  

8. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: 

………………………………………....………..  

9. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.  

 

10. A 9. 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 

 

a       



b       

c       

d       

e       

f       

g       

 

 
 KITÖLTÉSI UTASÍTÁS  

 

1. Bejelentett lakóhely címeként a lakcím kártyában 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 



 

 

B) Jövedelmi adatok  

Forintban 

A jövedelmek típusai  

A táblázat kitöltése az 

ügyintéző feladata  

Kérelmező  

jövedelme  

 

A lakóingatlanban élők jövedelme  

 

Összesen  

 

a b c 

1.  Munkaviszonyból, 

munkavégzésre 

irányuló egyéb 

jogviszonyból 

származó 

jövedelem és 

táppénz 
 

     

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból 

származó jövedelem 

 

     

3. Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből, 

vagyoni értékű jog 

átruházásából 

származó jövedelem 

 

     

4. Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás, 

 

     

5. A gyermek ellátásához 

és gondozásához 

kapcsolódó 

támogatások (GYED, 

GYES, GYET, családi 

pótlék, 

gyermektartásdíj stb.) 

 

     

6. Önkormányzat és 

munkaügyi szervek 

által folyósított 

rendszeres pénzbeli 

ellátás (munkanélküli 

járadék, képzési 

támogatás, rendszeres 

szociális segély, 

ápolási díj, rendszeres 

gyermekvédelmi 

támogatás stb.) 

     



 

7. Föld bérbeadásából 

származó jövedelem 

 

     

8. Egyéb (pl. ösztöndíj, 

őstermelésből, 

értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

 

     

9. A lakóingatlanban 

élők havi nettó 

jövedelme összesen 

 

     

 

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

Fűtés költségeim összege ( éves díj):…........................ Ft/hó.  

2 m3-nél nagyobb tűzifa készlettel:                    rendelkezem / nem rendelkezem  

Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:           rendelkezem / nem rendelkezem  

Aktív korúak ellátásában:                                       részesülök / nem részesülök  

Lakásfenntartási támogatásban :                            részesülök / nem részesülök 

Rendelkezik e személy vagy egyéb gépjárművel:           igen / nem 

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. 

Szomolya, ……. .. …………… hó …… nap 

 

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

  igénylő 



Közös háztartásban együtt élők 

aláírása:…………………………………………………………………………………………

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

 
 
 
 
 
 

2. sz. melléklet a 10/2020.(X.22.) sz. önkormányzati rendelethez 
 

                                            Átvételi elismervény 
………………………………. (név) Szomolya,                                u.      sz. 
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Szomolya Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének a tüzelőanyag vásárlási támogatásról szóló   5/2018.(XI. 13.) 
önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként  ……m3/q  
mennyiségű tüzelőanyagot átvettem. 

Szomolya, …………..év . ........... hó .. 
..nap 

                                   átadó                                                             átvevő 
 
 
 
 
 

 

 


