
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2013.(XI……..) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának  

helyi szabályairól 

„TERVEZET” 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdése alapján, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében, 

valamint a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendeletben (továbbiakban BM rendelet) meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. A rendelet célja, hatálya 

1.§. (1) A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen a BM rendeletben előírt szabályozási 

kötelezettségének és megállapítsa a hatáskörébe tartozó szociális célú tűzifa ellátás 

jogosultsági feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét. 

(2) E rendelet hatálya kiterjed a BM rendelet 1. § - ában meghatározott támogatás felhasználására, 

valamint Balajt település közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó és állandó 

lakcímmel rendelkező állampolgárokra.  

II. A támogatás feltételei 

2.§  (1) Az önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló BM rendelet előírásai szerint 0,91 m3 tűzifát biztosít annak 

a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint 

a) aktív korúak ellátására jogosultak, 

b) időskorúak járadékára jogosultak, 

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosultak, 

d) lakásfenntartási támogatásra jogosultak, 

e) ápolási díjra jogosultak, 

f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, 

g) 3 vagy annál több gyermeket nevelő szülő(k) 

h) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, valamint nyugdíjas házaspár, akik közül legalább 

az egyik betöltötte a 65. életévét, 

i) fogyatékossági támogatásban részesülő mozgáskorlátozott személy, 

j) családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 

300 %-át.  

 

(2) A tűzifa támogatás megítélésénél elsődleges szempont a BM rendeletben foglaltakon túl a 

2.§ (1) bekezdésében foglalt minél több feltétel együttes megléte, majd a lakóingatlanban 

élő családok egy főre eső jövedelme.  

(3) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek és háztartások számától. Lakott ingatlannak a lakóházként 

nyilvántartott felülépítményes ingatlan minősül. Amennyiben egy lakott ingatlan 



vonatkozásában több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében 

történik.  

(4) Azon ingatlan tekintetében, melyben életvitelszerűen senki sem tartózkodik és üresen áll, a 

támogatás nem igényelhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány felvétele 

szükséges.  

III. Eljárási rendelkezések, a támogatás igénylése 

3.§  (1) A támogatás iránti igényeket 2014. december 15. napjáig lehet benyújtani a Szendrőládi Közös 

Önkormányzati Hivatal Balajti Kirendeltségének ügyintézőjéhez az e rendelet 1. 

mellékletét képező formanyomtatványon.  

(2) A szociális tűzifa más részére el nem adható, ennek tudomásul vételéről a támogatott 

személy a kérelem benyújtásakor köteles nyilatkozni, továbbá szükséges a kérelmező 

nyilatkozata a támogatással érintett ingatlan vonatkozásában, hogy annak szilárd tűzifával 

történő fűtése biztosított.  

(3) A támogatás iránti kérelmekben a képviselő-testület dönt, a kérelem benyújtásától számított 

15 napon belül.  

(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifának a 

rászorultakhoz való eljuttatásáról, aki a 2. mellékletben található átvételi elismervénnyel 

igazolja a tűzifa átvételét.  

4. §     A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet szerint az Önkormányzat számára megállapított 

támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását 

követően benyújtott kérelmeket, függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott 

feltételeknek megfelelnek-e és a 3. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e, el kell 

utasítani. 

5.§      A Képviselő-testület által biztosított szociális tűzifa ellátás e rendeletben nem szabályozott 

kérdéseire a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvénynek, valamint a 

szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2003.(XI.26.) 

önkormányzati rendeletének átmeneti segélyre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

IV. Záró rendelkezések 

6. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. május 31. napján 

hatályát veszti. 

 

 

Szabó Zoltán       Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

polgármester        jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2013. ……..……... napján kihirdetésre került. 

        Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

         jegyző 



1. melléklet a szociális tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló …../2013.(XI…..) 

önkormányzati rendelethez  

 

Kérelem tűzifa támogatáshoz 

 

 

Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifa támogatást megállapítani 

szíveskedjenek. 

 

 

Név:............................................................................................................................................................. 

Anyja neve:................................................................................................................................................. 

Születési hely:......................................................születiési idő.................................................................. 

Lakóhely:………… Balajt, …...............................................................út ..................................házszám. 

 

A lakás címe, melyre a támogatást kéri:………………………………………….……………………… 

 

A tűzifa támogatásra a helyi önkormányzati rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:  

 

a) rendszeres szociális segélyben részesülök, a megállapító határozat száma:…………………..……… 

b) foglalk. helyettesítő támogatásban részesülök, a megállapító határozat száma:……………...……… 

c ) időskorúak járadékában részesülök, a megállapító határozat száma:………………………………... 

d.) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásában részesülök, a 

megállapító határozat száma…………………………………………………………………………….. 

e) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:………………………. 

f) ápolási díjra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:………………………………………... 

g) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma…………. 

h) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai: 

1. Név
. 
 ....................................................................... Szül.idő

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

2. Név
. 
 ....................................................................... Szülidő

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

3. Név
. 
 ....................................................................... Szül.idő

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

4. Név
. 
 ....................................................................... Szülidő

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

5. Név
. 
 ....................................................................... Szül.idő

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

i) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok, vagy nyugdíjas házaspár egyik tagja 65. éven felüli 

j) fogyatékossági támogatásban részesülő mozgáskorlátozott személy  

k) családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át.  

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 



 

Jövedelmi adatok 

 

A jövedelem típusa  Kérelmező  Házastársa 

(élettársa) 

 Gyermekei 

 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, továbbá tudomással bírok 

arról, hogy a számomra juttatott szociális tűzifát nem értékesíthetem, csak saját használatra 

használhatom fel. 

 

 

 

Balajt, 201.……………………………… 

 

 

 

       ………………………………………… 

a kérelmező aláírása 

 

 

 



2. melléklet a szociális tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló .../2013.(XI…..) 

önkormányzati rendelethez  

Átvételi elismervény 

                                                (név) Balajt ,  ….                             út          sz.alatti lakos 

aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Balajt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 

tűzifa vásárlási támogatásról szóló   ……./2013. (XI…….) önkormányzati rendelete alapján 

megállapított természetbeni juttatásként       ……m3  mennyiségű tűzifát átvettem. 

 

 

Balajt , 201…..  ................................................... hó  ........ nap 

 

 

 
   

   átadó       átvevő 

 

 

 


