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Szakoly Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti 

eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 

célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el: 

1. A rendelet célja, hatálya 

1. § 

(1) A rendelet célja, hogy természetbeni juttatásként a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím alapján 

szociális célú tűzifát (a továbbiakban: tűzifa) biztosítson az önkormányzat és meghatározza a 

támogatás nyújtásának, igénylésének részletes feltételeit, a szociális rászorultság szabályait. 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Szakoly Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3 §-

ban meghatározott személyre. 

(3) E rendelet hatálya kiterjed Szakoly Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 

állampolgárokra. 

(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: szociális törvény) 

meghatározottakat kell érteni. 

2. A támogatás feltételei 

2. § 

(1) A szociális célú tűzifára való jogosultság megállapítása során támogatás iránti kérelmet nyújthat 

be, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élőnél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 400%-át. 

(2) Az elbírálás során előnyt élvez, aki 

a) az Szt. szerinti: 

aa) aktív korúak ellátására (azaz egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra, vagy 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra), vagy 

ab) időskorúak járadékára jogosult, vagy 

ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) 

jogosult, 

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

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 
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c) jövedelemmel nem rendelkező egyedülélő, 

d) esetében a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Szakolyi 

Intézményegység családsegítőjének környezettanulmánnyal alátámasztott jelzése alapján 

kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn, vagy fenyegeti. 

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

a lakásban élő személyek és családok számától. 

(4) A tűzifa támogatás megítélésénél az elsődleges szempont a 2. § (2) bekezdésében foglalt minél 

több feltétel megléte, majd a háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme. 

(5) Háztartásonként maximum 5 m 3 tűzifa állapítható meg támogatásként. 

(6) A kérelemben szolgáltatott adatok és a nyilatkozatban foglaltak környezettanulmány útján 

ellenőrizhetők. 

3. § 

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

teljesülésétől – az a személy, család 

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, 

vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett, 

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

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

kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges. 

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját 

használatra használhatja fel. 

(4) Amennyiben beigazolódik, hogy a támogatásban részesült a támogatásként kapott tűzifát másnak 

adja át, vagy értékesíti a következő évben szociális tűzifa támogatásban nem részesülhet. 

3. A támogatás igénylésének menete 

4. § 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. 

(2) A támogatási kérelmeket 2022. december hó 09. napjáig lehet a Dél-Nyírségi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Szakolyi Intézményegységnél (4234 Szakoly, Bercsényi u. 2.) 

benyújtani. 

(3) A támogatási kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról 

legkésőbb 2022. december hó 16. napjáig dönt. 

(4) A döntést követően a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról 2023. február 15. napjáig. 

A kiszállítás költségei az önkormányzatot terhelik. 

(5) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen 

ellenszolgáltatást nem kér. 
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(6) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

4. Záró rendelkezések 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti. 


