
 
 

 

Kérelem szociális célú tűzifa támogatás igénylésére 
 

1. Kérelmező személyes adatai: 
Név:   

Születési név:   

Születési hely, idő:   

Anyja neve:   

Lakóhely:   

Tartózkodási hely:   

TAJ szám:   

 
kérem, hogy az önkormányzat a helyi rendelet alapján szíveskedjen részemre természetbeni 
juttatásként szociális célú tűzifa támogatást biztosítani. 
 
2. Alulírott nyilatkozom, hogy * 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint 
aa) aktív korúak ellátására              (a megállapító határozat száma: ……………….), 
ab) időskorúak járadékára               (a megállapító határozat száma:……………....), 

b) települési támogatásként nyújtott 
lakásfenntartási támogatásra            (a megállapító határozat száma: ………………..) 

jogosult vagyok, 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család 
tagja vagyok (a megállapító határozat száma:………………..) 

d) családomban az egy főre jutó havi nettó jövedelem: ………………………………… 
(a megfelelő rész bekarikázandó, a megállapító határozat számát kötelező megadni) * 
 

3. Alulírott jogi felelősségem tudatában kijelentem, 
hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek, 
életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ** 
(a megfelelő rész aláhúzandó) ** 

 
4. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező hatóságok ellenőrizhetik. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a 
szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.  

 
Kiszombor, ……év ………………. hó …….. nap  
 
  ……………………………….. 

kérelmező aláírása 
 
Csatolandó dokumentumok: 

- jövedelemigazolások, 
- a rendelet 2.§ (1) bekezdés szerinti jogosultságot igazoló dokumentumok másolati 

példánya, ha az nem szerepel a Kiszombori Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában. 



 
SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS KISZOMBORON. 
 
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. a helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásának jogcímében foglaltakra 
tekintettel – sikeres pályázata alapján - 157 erdei m3 kemény lombos tűzifa vásárlásához 
2.791.460 forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata. A támogatás mértéke 14.000 Ft/erdei m3 + áfa.  
 
Az önkormányzatot 199.390 Ft önrész, valamint a tűzifa szállításából származó 498.475 Ft – 
ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is  – költségek terhelik.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. november 14-i ülésén 
elfogadta a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 25/2016.(XI.15.) önkormányzati 
rendeletét.  
 
A szociális célú tűzifa támogatás szempontjából szociálisan rászorult, aki  
(1) A szociális célú tűzifa támogatás szempontjából szociálisan rászorult, aki  

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint 
aa) aktív korúak ellátására, vagy  
ab) időskorúak járadékára, vagy 

b) települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család 
tagja, vagy 

d) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 220 %-át (62.700,- Ft/fő), 70. életévét betöltött kérelmező esetén 
240 %-át (68.400,- Ft/fő), egyedül élő esetén pedig a 260 %-át (74.100,- Ft/fő) nem 
haladja meg. 

 
A szociális célú tűzifa támogatás mértéke lakóingatlanonként legalább 0,5 erdei m3, de 
legfeljebb 2 erdei m3.  
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.  
A kérelmeket 2017. január 15. napjáig lehet benyújtani a Kiszombori Polgármesteri 
Hivatalnál. 
 
 


