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Újtikos Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

 

15/2015. (XII.01.) Önkormányzati rendelete 

 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 

Újtikos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. 

(IX.25.) BM rendelet 2 § (1) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában foglalt 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A támogatásra vonatkozó általános szabályok 

 

I. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § 

 

(1) Újtikos Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az 50/2015. (IX.09.) Kt. határozata 

alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő, vissza nem térítendő 

támogatásra (a továbbiakban: támogatás) nyújtott be igényt.  

(2) E rendelet célja, hogy a pályázati kiírásra benyújtott támogatási igény alapján elnyert 

szociális célú tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság 

szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.  

(3) E rendelet hatálya kiterjed Újtikos község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, 

és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-ában 

meghatározott személyekre. 

(4) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére 

állapíthatómeg a támogatás.  

 (5) Az újtikosi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben  

- ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.  

 

 

II. A támogatás feltételei 

 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat,a 

szociális célú tűzifára benyújtott kérelmek elbírálásakor, amennyiben a kérelmet a rendeletben 

rögzítetteknek megfelelően benyújtja és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel 

a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 

szerinti  

aa) aktív korúak ellátására,  

ab) időskorúak járadékára,  

ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására 

települési támogatásra jogosult, továbbá  

ad) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család  

b) annak a személynek, akinek a családjában mozgáskorlátozott él és ezt hiteles 

dokumentummal igazolja, valamint  
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c) azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíjminimum összegének250%-át, egyedül élő esetén az öregségi 

nyugdíjminimum összegének 300 %-át.  

(2) Az 1) bekezdés a)-ad) pontban lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során. 

(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.  

 

(4) A támogatás mértékén felül az Önkormányzat vállalja 1.000 Ft/erdei m3 +áfa mértékű 

önrész, valamint a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó 

költségek megfizetését.  

(5) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

 

III. A támogatás igénylésének menete 

 

3. § 

 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. sz. melléklete szerint kérelemre 

indul. 

(2) A kérelmeket 2015.december 3-től 2015. december 10-ignapjáig lehet az Újtikosi 

önkormányzatnál benyújtani. A kérelmek beadási határidőt követő 15 munkanapon belül 

kerülnek elbírálásra. A kérelem e rendelet 1. számú melléklete, amely tartalmazza a kérelem 

beadásakor kötelezően csatolandó mellékleteket. 

(3) A kérelmező benyújtott kérelmét három munkanapon belül kiegészítheti, a szükséges 

egyéb dokumentumokat pótolhatja. 

(4) Újtikos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával 

kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi 

határozattal dönt, melyről haladéktalanul értesíti a kérelmezőt.  

(5) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. sz. mellékletét képező átvételi elismervény 

aláírásával igazolja. 

(6) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során 

környezettanulmány végezhető.  

(7) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy 

utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az 

ingyenesen biztosított tűzifa értékének, továbbá a kiszállítás költségének visszafizetésére.  

 

 

IV. Záró rendelkezések 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. április 15. napján hatályát 

veszti. 

 

Újtikos,2015. november 25. 

 

Takács József        dr. Kiss Imre 

polgármester                       jegyző 

 

 

A rendeletet kihirdetem: 

Újtikos, 2015. december 01. 

 

      Dr. Kiss Imre 
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      jegyző 

 

 

 

1. melléklet a 15/2015. (XII.01.) Önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem 

 
 

1. Kérelmező neve: ……………………………………………………………………….. 

2. Kérelmező lakóhelye: ………………………………………………………………….. 

3. Kérelmező tartózkodási helye: ………………………………………………………… 

4. Kérelmező születési helye és ideje: ……………………………………………………. 

5. Kérelmező édesanyja neve: ……………………………………………………………. 

6. Kérelmező és a kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai:*  

 

név lakcím jövedelem 

   

   

   

   

 

7. A tűzifa támogatásra jogosult vagyok a rendelet alapján, mert az alábbi szociális 

ellátásban részesülök: (kérem aláhúzni és kitölteni)** 

 

a) lakásfenntartási támogatás, a megállapító határozat száma: ………………………..  

b) aktív korúak ellátása, a megállapító határozat száma: ……………………………….  

c) időskorúak járadéka: ………………………………………………………………...  

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

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

 

8. A fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbi 

indokok alapján: (kérem aláhúzni és kitölteni) ** 

 

e) mozgáskorlátozott vagyok, igazolvány számom: 

……………………………………………………. 

 

f) családomban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 

összegének 250 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj összegének 300 %-át, 

 

9. Ezúton nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel (megfelelő 

aláhúzandó) 

RENDELKEZEM / NEM RENDELKEZEM 

 

 

Újtikos, ……… év ………… hó …… nap  

……………………………………….  

kérelmezőaláírása 

 

* A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelmet igazoló okiratot, postai szelvényt, 

nyilatkozatot. 

** A kérelemhez csatolni szükséges az ellátást igazoló határozat másolatát  
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2. melléklet a 15/2015. (XII.01.) Önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Átvételi elismervény 

 

…………………...…………….(név) Újtikos , …………………….u. ………..sz. alatti lakos 

aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Újtikos Községi Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …/2015. (…...) 

önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ……..… 

mennyiségű tűzifát átvettem. 

   

 

Újtikos, ............. év ........................... hó ...... nap 

 

 

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

átadó                                                                                    átvevő 

 

 

 

 

 


