
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

    13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete  

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 

 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) 

bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

45. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X. 4.) BM. rendeletben meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) A rendelet célja, hogy a képviselő-testület eleget tegyen a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X. 4.) 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 Izsófalva Nagyközségi közigazgatási területén életvitelszerűen lakó 

és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. 

 

2. § 

 

(1) A Képviselő-testület egyszeri alkalommal tűzifát biztosít házhozszállítással annak a fával fűtő  

a) aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki gyermekét egyedül neveli, vagy 

b) lakásfenntartási támogatásban részesülő személynek, akinek a háztartásában az egy főre 

eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 150 %-át, 

vagy 

c) gyermekét egyedül nevelő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult személynek, 

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét, vagy 

d) 65 év feletti, egyedül élő személynek. 

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.  

 

3. § 

 

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel 

teljesülésétől – az a személy, család 

a) Aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést 

végzett. 

b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

c) Akinek háztartásában gépjármű található – tulajdonosa, vagy üzembentartói szerződés 

útján használja -, függetlenül a jármű értékétől. 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás 

nem kérhető. 

 

4. § 

 

(1) A támogatás megállapítása kérelemre indul. 

(2) A kérelmeket 2013. december 10-ig lehet benyújtani az Önkormányzatának rendszeresített 

formanyomtatványon. 



(3) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntés előkészítését a két 

bizottság együttesen végzi. A támogatásról a kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően, 

rendkívüli ülésén, legkésőbb 2014. január 31. napjáig dönt. 

(4) A döntést követően az Önkormányzat műszaki csoportja gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. 

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával 

igazolja. 

 

5. § 

 

A támogatás kizárólagos forrása az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 1. melléklete szerint az 

Önkormányzat számára megállapított 858.520.-Ft kiegészítő 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 4. §-ban 

meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani. 

 

6. § 

 

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 rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 16/2005. (X. 

28.) önkormányzati rendeletében átmeneti segélyre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 

7. § 

 

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. március 31. napján hatályát veszti. 

 

 

 

Fodor Albert        Dr. Sallai Árpád 

polgármester      címzetes főjegyző átruházott hatáskörében 

 

 

 

             Kovácsné Szalai Krisztina 

               aljegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 

 

2013. november 29-én. 

 

 

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 
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melléklet a 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez  
 
 

Átvételi elismervény 

 ................................................................  (név) Izsófalva, ...................................................................  sz. 

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

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

megállapított természetbeni juttatásként    …  m3 mennyiségű tűzifát átvettem. 

Izsófalva, 2013.  

 

   átadó      átvevő 

 


