
Budakalász Város Polgármesterének 
3/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelete  

a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2020.(IV.22.) rendelet 

módosításáról 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 
Budakalász Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 
bekezdésében, 45. §-ában, és a 134/E. §-ában, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § és 29. §-ában valamint a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 12/2020.(IV.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 
21/A. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„21/A.§ 
 

  
(1) Az önkormányzat szociális célú tűzifa támogatást térítésmentesen, 

természetbeni támogatásként biztosítja azon szociálisan rászoruló személynek, 
akinek Budakalászon van a bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye, és az e 
rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. 

(2) A támogatás mértéke háztartásonként évente legfeljebb 1 erdei m3 vagy 5 
mázsa tűzifa adható. 

(3) A támogatásra háztartásonként egy fő jogosult, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások számától. 

(4) Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező, az alábbi feltételek 
egyidejű fennállása esetén, ha 
a) egy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350%-át, (114500,- 
Ft), vagy egyszemélyes háztartás esetén az 500%-át, (142500,- Ft) 

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik. 
(5) A szociális tűzifa kérelmet a Budakalász Város Polgármesteri Hivatalánál lehet 

benyújtani az 1. melléklet szerinti nyomtatványon. 
(6) A szociális tűzifa igénylésére irányuló kérelmet minden évben szeptember 15. 

napjától február 15. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
(7) A támogatás jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat saját 

költségén gondoskodik. A kiszállítás során a tűzifa átvételét a jogosult átvételi 
elismervény aláírásával igazolja.” 

 
 
 



Záró rendelkezés 
 

2.§ 
 

Ez a rendelet 2021. január 26. napján lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti, 
valamint ezzel egyidejűleg hatályát veszti a települési támogatásokról, egyes szociális 
ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2020.(IV.22.) 
rendelet módosításáról szóló 1/2021.(I.18.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 

Dr. Göbl Richárd       Dr. Deák Ferenc  
polgármester       jegyző 

 
 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2021. január 25. 
napján alkotta meg, kihirdetése 2021. január 25. napján megtörtént. 
 
 
Dr. Deák Ferenc 
     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

1.   mel léklet  a  . ./2021.( I .   )  
önkormányzat i  rendelethez  

KÉRELEM  

   tűzifa  

A KÉRELEMHEZ KÖTELEZŐ CSATOLNI MINDEN JÖVEDELEM ÉS ELLÁTÁS 

IGAZOLÁSÁT ÉS 14 ÉV FELETTI GYERMEK(EK)NÉL ISKOLALÁTOGATÁSI 

IGAZOLÁST. 

 

1. Adatok 

Igénylő neve (leánykori név is): ……………………………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő:   

Anyja neve:  Családi állapot:   

TAJ szám:  Állampolgársága:   

Állandó lakóhely:   

Tartózkodási hely:   

Telefonszám:   Adószám:   

Életvitelszerűen: állandó lakóhelyemen - tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő aláhúzandó!) 

Munkahely, foglalkozás:   

 

Házastárs, élettárs neve:   

Születési hely, idő:   

Anyja neve:  Családi állapot:   

TAJ szám:  Állampolgársága:   

Állandó lakóhely:   

Tartózkodási hely:   

Telefonszám:   Adószám:   

Életvitelszerűen: állandó lakóhelyemen - tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő aláhúzandó!) 

Munkahely, foglalkozás:   

 

 

Ezúton nyilatkozom arról, hogy fatüzelésű fűtőberendezéssel rendelkezem.  
 
Kérem, hogy részemre az önkormányzati rendelet alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként 
tűzifát biztosítani. 
 



A kérelem valamennyi pontjának pontos kitöltése KÖTELEZŐ! 

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a segélyt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai (házastárs, élettárs, gyermek(ek), 
szülő(k):  

Név Születési hely, idő TAJ szám 
Rokonsági fok 

(házastárs, élettárs, gyermek, szülő, 
stb.) 

Iskola/ munkahely megnevezése 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Budakalász, 202……év ………………………hó …………. nap 
 
 

   
Kérelmező aláírása 

 



A kérelem valamennyi pontjának pontos kitöltése KÖTELEZŐ! 

 

3. Jövedelmi adatok (kitöltése kötelező) *:  

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban 
élő házastárs 

(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmező családjában élő egyéb 
rokon jövedelme Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre 
irányuló egyéb 
jogviszonyból 
származó jövedelem 
és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból 
származó jövedelem 

      

3. Rendszeres 
pénzbeli ellátás (FHT, 
RSZS, ápolási díj, 
stb.) 

      

3. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak 
értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog 
átruházásából 
származó jövedelem 

      

4. Nyugellátás, 
baleseti nyugellátás, 
egyéb nyugdíjszerű 
ellátások 
(árvaellátás) 

      

5. A gyermek 
ellátásához és 
gondozásához 
kapcsolódó 
támogatások (GYES, 
GYED, GYET, családi 
pótlék, 
gyermektartásdíj, 
stb.) 

      

6. Munkaügyi 
szervek által 
folyósított 
rendszeres pénzbeli 
ellátás 

      

7. Föld és 
bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

8. Egyéb (pl.: 
ösztöndíj) 

      

9. Összes jövedelem       
 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ____________________ Ft/hó. 
 

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-8 pontjaiban feltüntetett jövedelmek 

valódiságát igazoló iratokat, melyek a benyújtás napján nem lehetnek 30 napnál régebbiek!) 
  



A kérelem valamennyi pontjának pontos kitöltése KÖTELEZŐ! 

4. Egyéb nyilatkozatok: 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben 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 - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás és közigazgatási eljárás során 

történő felhasználásához, kezeléséhez.  

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen felvett támogatás összegét a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. 

 

 

Budakalász, …………… év……….………………….. hó………….. nap 
 
 

 

 

     

  kérelmező aláírása 
 
 
 
  
 

 

 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás és közigazgatási eljárás során 

történő felhasználásához, kezeléséhez.  

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen felvett támogatás összegét a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli. 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

 

   

 kérelmező aláírása 


