
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013. (XI.28.)

Önkormányzati rendelete
A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában, továbbá  a helyi  önkormányzatok szociális  célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról  szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet  3.  § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás  alapján,  Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) Beloiannisz  Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) számára a központi 
költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásról  szóló  57/2013  (X.4.)  BM rendelet  alapján  kiegészítő  támogatást  nyújtott  22 
erdei m3 tűzifa megvásárlásához.
(2)  E  rendelet  célja,  hogy az  Önkormányzat  szociális  támogatást  nyújtson  természetbeni, 
vissza  nem  térítendő  ellátás  formájában,  és  meghatározza  ezen  egyszeri  támogatás 
jogosultsági  feltételeit,  az  igénylés  eljárási  szabályait,  az  (1)  bekezdésben  meghatározott 
mennyiségű tűzifa erejéig.
(3) E rendelet hatálya kiterjed a Beloiannisz  községben életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel 
rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális  ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. §
(1) Szociális célú tűzifa támogatásban részesülhet az a személy, akinek háztartásában az egy 
főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át.
(2) A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az, aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy   
a) aktív korúak ellátására jogosult és abban részesül,
b) időskorúak járadékára jogosult és abban részesül,
c) lakásfenntartási támogatásra jogosult és abban részesül,
d) három vagy annál több kiskorú gyermeket nevel,
e) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.

3. §
A szociális  célú  tűzifa  támogatás  ugyanazon  lakott  ingatlanra  kizárólag  egyetlen  jogosult 
részére  állapítható  meg,  függetlenül  a  lakásban  élő  személyek  és  háztartások  számától. 
Amennyiben  egy  ingatlanról  több  kérelem érkezik,  az  elbírálás  a  kérelem beérkezésének 
sorrendjében történik.

4. §
Nem jogosult támogatásra az a személy, aki olyan ingatlan vonatkozásában kér támogatást, 
mely tűzifával nem fűthető, továbbá amely üresen áll, életvitelszerűen nem lakott. 

5. §
A háztartásonként megállapítható maximális támogatás mértéke 5 m3.

6. §
(1) A támogatás megállapítása iránti  eljárás az 1. melléklet  szerinti  kérelem benyújtásával 
indul. A kérelemhez csatolni kell a jogosultság megállapításához szükséges valamennyi iratot, 
így  különösen  a  háztartásban  élők  jövedelmi  viszonyainak  igazolásáról  szóló 
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dokumentumokat az Sztv.-ben foglaltaknak megfelelően, valamint a 2. § (2) bekezdésében 
foglalt körülmények igazolásáról szóló dokumentumokat.
(2) A kérelmeket a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltségén lehet 
benyújtani 2014. február 15. napjáig, kizárólag ügyfélfogadási időben.
(3) A kérelmeket a képviselő-testület bírálja el, minden hónap 25.  napjáig oly módon, hogy a 
beérkezett kérelmek között sorrendet állít fel a jövedelmi helyzet és a 2. § (2) bekezdésben 
meghatározott  körülmények  összevetésével.  Azonosság esetén  azt  a  kérelmet  kell  előbbre 
rangsorolni, amely korábban érkezett.
(4)  Az  1.  §  (1)  bekezdésben  meghatározott  mennyiségű  tűzifa  biztosított,  ezért  annak 
támogatásként való megítélését követően a további, rangsorban hátrébb álló kérelmeket el kell 
utasítani.
(5)  A  polgármester  a  képviselő-testület  döntését  követően  gondoskodik  a  meghatározott 
mennyiségű fának a támogatásban részesülők címére történő kiszállításáról.

7. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. március 1. napján hatályát veszti.

  Papalexisz Kosztasz                                                          dr. Bugyi Katalin
            polgármester                                                                         jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Beloiannisz,  2013. november 28.

                                                                 Biró Brigitta 
                                                               jegyzői referens

2



1. melléklet az 10/2013. (XI.28.) Önkormányzati Rendelethez

Kérelem
Szociális célú tűzifa támogatás iránt

1.) Kérelmező adatai:

Neve: ……………………………………………………………………………………………
Születési neve:…………………………………………………………………………………...
Születés helye, ideje:…………………………………………………………………………….
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
Jövedelme:………………………………………………………………………………………

2.) Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:

Neve Születési helye/ideje Anyja neve Jövedelme (nettó összeg)

3.) Alulírott Kérelmező nyilatkozom, hogy:1

a) aktív korúak ellátására 
b) időskorúak járadékára 
c) lakásfenntartási támogatásra 
jogosult  vagyok  és  abban  részesülök,  mely  ellátást  részemre 
………………………………………  (Hatóság  megnevezése)  …………………………… 
számú határozatával állapította meg.
d)  három vagy annál  több kiskorú gyermeket  nevelek  a  háztartásban  élőknél  megjelöltek 
szerint
e)  65  éven  felüli  egyedül  élő  nyugdíjas  vagyok,  a  nyugellátást  részemre 
………………………………………………………………………….  (Hatóság 
megnevezése) állapította meg …………………………………… számú határozatával.

4.) Kérelemhez csatolt mellékletek száma: …………… db.

Beloiannisz, ……………………………
                                          ………………………………………….

                                     Kérelmező aláírása

1 Megfelelő válasz aláhúzandó és kitöltendő!
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