
Hajdúbagos Község Önkormányzat 20/2013. (XI. 28.) Ör. számú 

rendelete 

 

a szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól  

 

Hajdúbagos Községi Önkormányzatának képviselő-testülete, a helyi önkormányzatok 

szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) 

BM rendelet (tovább: BM rendelet) 3. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

A rendelet célja 

 

1. § 

 

(1) Az Országgyűlés döntése alapján a Belügyminisztérium, a BM rendeletben 151 m3 

szociális célú tűzifa vásárlásához kiegészítő támogatást állapított meg Hajdúbagos Községi 

Önkormányzata részére a téli időszakban fűtési gondokkal küzdő, szociálisan rászoruló 

családok, személyek támogatására. 

 

(2) A rendelet célja olyan szabályok kialakítása, amelyek révén azon családok, személyek 

kapnak tűzifa támogatást a rendelet hatálya alatti fűtési időszakban, akik szociálisan 

rászorultak és ingatlanjaikban műszakilag lehetséges a fatüzeléssel történő fűtés. 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

(1) A rendeletet alkalmazni kell Hajdúbagos Község közigazgatási területén lévő 

a) lakóházak esetében, ahol ideiglenes, vagy állandó lakcímmel bejelentkezett személy,      

személyek élnek, 

b) olyan egyéb rendeltetésű épületek esetében, ahol ideiglenes, vagy állandó lakcímmel 

bejelentkezett személy, személyek élnek, függetlenül a használat jogcímétől, feltéve 

azonban, hogy műszakilag lehetséges az épület fatüzeléssel történő fűtése. 

 

(2) A tűzifa igénylésére jelen rendelet hatályba lépésétől 2014. január 15-ig van lehetőség. 

Ezen időpont után benyújtott támogatási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

 

Az eljárás megindítása, a kérelem, az elbírálás rendje 

 

3. § 

 

(1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás hivatalból és kérelemre állapítható 

meg. 

 

(2) Tűzifa támogatás igénylésére jogosult azon háztartás, aki 

     a) a szociális igazgatásról  és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti  

         aa) aktív korúak ellátására, 

         ab)időskorúak járadékára,  

         ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult, 

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

          szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl tűzifa támogatás igénylésére jogosult továbbá az akinek 

háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300%-át. 



 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott ellátottak, jelen rendeletben biztosított ellátás 

vonatkozásában előnyt élveznek azokkal szemben, akik támogatási kérelmet nyújtottak be és 

nem tartoznak a (2) bekezdés szerinti ellátotti körbe. 

 

(5) A (2)-(3) bekezdésekben felsorolt jogosultsági szempontok fennállása esetén sem jogosult 

tűzifa igénylése az aki: 

a) kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít és a társadalmi együttélés szabályait nem 

tartja be; 

b) Aki – annak ellenére, hogy erre jogszabály alapján lehetősége lenne – nem tart kapcsolatot 

az illetékes munkaügyi hivatallal; 

c) Aki ellen a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül vagyon elleni szabálysértés illetve 

vagyon elleni bűncselekmény miatt eljárás indult és jogerős elmarasztaló döntés született. 

 

(6) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele közös háztartásában élők jövedelméről 

szóló, 3 hónapnál nem régebbi jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén a Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságtól kapott éves nyugdíjelszámoló szelvényt, egyéb jövedelmekről a jövedelem 

igazolására alkalmas dokumentumot. Ha a kérelmezőnek nincs jövedelme, akkor mellékelni 

kell nyilatkozatát erre vonatkozóan. 

 

(7) Egy ingatlanra csak egy támogatási igény nyújtható be. A támogatásként kapott tűzifát 

másnak átadni vagy értékesíteni tilos. 

 

(8) Az igényt e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelem nyomtatványon szükséges 

benyújtani. 

 

4. § 

 

(1) A beérkezett kérelmeket a jegyző készíti elő és terjeszti döntéshozatal céljából az elsőfokú 

hatáskört gyakorló Pénzügyi Bizottság elé. Amennyiben nem teljes a kérelem, a jegyző 

azonnal felveszi a kapcsolatot a kérelmezővel, a szükséges hiánypótlások teljesítése 

érdekében, vagy a fennálló ellentmondások tisztázása céljából, feltéve, hogy azok máshogyan 

nem szerezhetőek be.  

 

(2) A jegyző a teljes kérelmet a beérkezéstől, vagy a hiánypótlás befejezésétől számított 8 

napon belül elbírálja, és terjeszti elő érdemi döntéshozatal céljából. A döntést határozattal kell 

meghozni.  

 

(3) A Pénzügyi Bizottság döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A képviselő-

testület ülését a fellebbezés beérkezését követő napon megtartja és döntését meghozza. A 

képviselő-testület döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

 

A támogatás mértéke 

 

5. § 

 

A támogatás mértéke egy ingatlan esetében sem érheti el a 2 m3-t, vagy azzal egyenértékű 

mázsát. 

 

A tűzifa átvételéről és a tűzifa nyilvántartásáról 

 

6. § 

 



(1) A tűzifát a támogatott rászoruló térítésmentesen kapja házhoz szállítva. 

 

(2) A támogatott rászoruló a tűzifa támogatás átvételének időpontjával kapcsolatosan köteles 

időpontot egyeztetni a hivatal illetékes ügyintézőjével. 

 

(3) Az egyeztetett időpontban a támogatott rászoruló köteles a határozattal megjelenni az 

ügyintéző által meghatározott helyszínen és részt venni a tűzifa mennyiségének kimérésén és 

köteles aláírni az átadási dokumentációkat. A támogatott rászoruló írásban meghatalmazottat 

is megbízhat a tűzifa átvételével.  

 

(4) A tűzifát átadó ügyintéző az átadásról köteles vezetni a hivatal által bevezetett 

nyilvántartást, amely tartalmazza: 

a) támogatott rászoruló nevét, lakcímét, 

b) a jogerős határozat számát, 

c) a kiadott fa mennyiségét, 

d) a tűzifa kiadás időpontját, 

e) az ügyintéző aláírását, 

f) a támogatott rászoruló (vagy meghatalmazottjának) aláírását. 

 

Valótlan adatszolgáltatásról 

 

7. § 

 

(1) A jelen rendeletben meghatározottakkal kapcsolatos valótlan adatszolgáltatás, valós 

adatok elhallgatása, vagy az eljáró hivatal bármely módon történő félrevezetése (együtt: 

valótlan adatszolgáltatás), ha ezen valótlan adatszolgáltatás nélkül a kérelmező nem lett volna 

jogosult a támogatásra a hatóság félrevezetésének minősül. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti magatartás esetén a Polgármesteri Hivatal feljelentés tételére 

köteles és egyúttal az önkormányzat polgári pert indít a kiadott természetbeni támogatás vagy 

annak értékének visszaszerzésére. 

 

Záró rendelkezések 

 

8. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 1/2013. (I. 10.) számú KT 

rendelet hatályát veszti. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon. 

 

Hajdúbagos, 2013. november 28. 

 

 

                Szabó Lukács Imre                                                    Dr. Varga László Balázs 

                    polgármester                                                                         jegyző 

 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:  

 

Hajdúbagos, 2013. december 01. 

                                                                                                                                                       

 Dr. Varga László Balázs 

                                                                                                                   jegyző 


