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Vének Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

......... /2012. (.........) önkormányzati rendelete 
 

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL 
 
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselô-testület) a 
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §(1)bekezdésében, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi 
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában és 32.§ -ában kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

I. Fejezet 
 

 
A rendelet célja  

 
1. §  
 

(1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat által – a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2011. (XII.23.) BM rendelet 
alapján – biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait 
megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és 
igénybevételük céljáról.  

 
 

A rendelet hatálya  
 

2. § 
 
E rendelet területi hatálya kiterjed Vének község közigazgatási területére. 
 
E rendelet személyi hatálya a Vének Község közigazgatási területén élő, a Szt. 3. § (1)-(3) 
bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 
 

 
 

II. Fejezet 
 

Szociális célú tűzifa támogatás 
 

3.§ 
 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete szociális célú tűzifa támogtást nyújthat annak a  

Vének község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy 
albérlőjének a helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, ha  
a)  a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg: 
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aa) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át,  

ab ) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át,  
b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá 
c) téli fűtését tűzifával oldja meg, és 
d) vállalja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül 
határos terület, járda tisztán tartását, valamint biztosítja az életvitelszerűen lakott lakás vagy 
ház higiénikus állapotát.  
 
(2) A kérelmek elbírálásánál a képviselő-testület figyelembe veszi a kérelmező életvitelét és 
életkörülményeit is. 
 
(3) A kérelemhez mellékelni kell:  
- jövedelemigazolást,  
- a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, 
adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.) 
- lakbért, albérleti díjat megállapító szerződést,  
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéről az igazolást,  
- közüzemi számlákat,  
- nyilatkozatot a fűtés költségeiről. 
 
(4) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2012. január 27. napjáig nyújtható be.  
 
(5) A támogatás a fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel a kérelmező 
2012. évi fűtési költségeinek viseléséhez járul hozzá, figyelembe véve a kérelmező fűtési 
kiadásainak havi összegét. 
 
(6) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa 
formájában. 
 
(7) A természetben nyújtott  szociális célú tűzifa támogatás  mennyisége legalább 1 m3, de 
legfeljebb 3 m3 háztartásonként. 
 
(8) Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is 
van, azt a kérelmező közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni. 

(9) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével 
vizsgálható.  
 
(10) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt kötelezettségvállalás teljesítését a képviselő-
testület ellenőrizheti, mely feltételek teljesítésére a kérelmezőt ötnapos határidő tűzésével – 
az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólíthatja.  
Amennyiben a kérelmező a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, ugyanazon 
lakásra vonatkozóan a támogatási döntés jogerőre emelkedésétől számított tizenkét 
hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be Vének Község Önkormányzat Képviselő-
testülete, illetve Polgármestere döntési jogkörébe tartozó szociális ellátás iránti kérelmet.  
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(11) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa 
támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, 
katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és 
segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne. Ilyen esetben a támogatás iránti kérelem 
elbírálásához szükséges igazolások előzetes beszerzésétôl is el lehet tekinteni, amennyiben 
vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek megfelel, és ezt írásos nyilatkozatával is 
megerősíti. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag pótolni kell. 
 
 

III. Fejezet 
 
 

Hatásköri és eljárási rendelkezések 
 

4. § 
 
E rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatási ellátásról Vének Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 
 

5.§ 

(1) Az ellátás iránti kérelmet a Körjegyzőségen lehet elôterjeszteni.  

(2) A kérelem jelen rendelet 1. sz. mellékletében szereplő formanyomtatványon nyújtható 
be, mely tartalmazza a jövedelem-nyilatkozatot és a a szociális ellátások igényléséhez 
felhasználható bizonyítékokról szóló 63/2006. (III.27.) Korm. 1. számú mellékletében 
szereplô vagyonnyilatkozatot is.  

(3) A kérelem az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt nyújtható be. 

(4) A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról Vének község területén a kérelmező 
gondoskodik. 
 
 

IV. Fejezet 
 

Egyéb rendelkezések 
 

6. § 
 

(1) E rendelet alkalmazásában vagyonként a Sztv. 4.§ b) pontjában foglaltakat kell figyelembe 
venni. 

(2) A rendelet alapján benyújtandó kérelmek esetében is alkalmazni kell a Sztv. 
jövedelmszámítási, és  vagyonnyilatkozat-tételi szabályait.  

V. Fejezet 
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Záró rendelkezések 

7.§ 
 
 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján 12,00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 
59/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján megítélt tűzifa-támogatásokra kell alkalmazni. 
 
(2) Jelen rendelet 2012. május 1. napján hatályát veszti. 
 
 
 

Kiss Tamás     Tóthné Ács Ildikó 
polgármester    körjegyző 
 
 

 
Kihirdetve: 
 
2012. ………………. 
 
      Tóthné Ács Ildikó 
            körjegyző 


