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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2016.(XII.01.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

A szociális célú tűzifa támogatásról 

 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 

Belügyminisztériumi pályázati kiírás 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni 

ellátás formájában támogatás nyújtható a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BMÖGF/69-50/2016. 

számú támogatói okiratban foglalt 430 erdei m3 összmennyiség erejéig. 

 

A rendelet hatálya 

2. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Demecser város közigazgatási területére. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a demecseri lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1) – (3) bekezdésében és a 7. §-ban meghatározott 

személyekre. 

 

Szociális célú tűzifa támogatás 

3.§ 

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete szociális tűzifa támogatást nyújthat Demecser 

város közigazgatási területén lakás tulajdonosának, bérlőjének, albérlőjének téli fűtési 

kiadások csökkentéséhez, ha 

 

a.) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,- forint),  

b.) egyedülálló 65 év feletti nyugdíjas esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át 

(114.000,- forint) és 

c.) nyilatkozza, hogy a lakása fával fűthető. 

 

(2) Támogatásként természetben nyújtható és háztartásonként legfeljebb 1 m3 tűzifa 

biztosítható kérelmenként. 
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(3) A támogatási igények elbírálása során előnyt élvez: 

 

a) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vagy egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra, vagy 

 

b) ápolási díjra vagy időskorúak járadékára, vagy közgyógyellátási igazolványra 

vagy 

 

c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, 

települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő jogosult, vagy 

 

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

törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

vagy hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 

család. 

 

(4) A szociális tűzifa más részére át nem adható, el nem idegeníthető. E feltétel tudomásul 

vételéről a támogatott személy a kérelem benyújtásakor, de legkésőbb a támogatott 

tüzelő átvételekor köteles nyilatkozni. 

 

(5) A Képviselő-testület által biztosított szociális tűzifa ellátás e rendeletben nem 

szabályozott kérdéseire az Szt. valamint a szociális rendeletnek az általános települési 

támogatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 

(6) A kérelemben leírtak valódiságát és a szociális rászorultság fennállása 

környezettanulmány készítésével ellenőrizhető. 

 

(7) A háztartást a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. 

törvény 4.§ (1) bekezdés c) d) e) f) pontjában foglaltak alapján kell meghatározni.  

 

(8) Ha ugyanazon lakásban több háztartás is található, úgy azt a kérelmező 

közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni.  

 

(9) A kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasítandó, amennyiben a kérelmező azonos 

tárgyban beadott kérelmei között a beadás ideje a 30 napot nem haladja meg.   

 

(10) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális tűzifa 

támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, 

baleset, haláleset, kórházi vagy hosszabb orvosi kezelés stb., miatt) rendkívüli 

élethelyzetbe került. Ilyen esetben a támogatás iránti kérelem elbírálásához szükséges 

igazolások beszerzésétől is el lehet tekinteni, amennyiben vélelmezhető, hogy a 

kérelmező a feltételeknek megfelel és azt írásos nyilatkozatával is megerősíti.  

 

4.§ 

 

(1) A kérelmeket benyújtani a Polgármesteri Hivatal B. épületében (Demecser, Szent 

István út 2-4. szám alatt a szociális ügyintézőknél lehet a melléklet szerinti kérelem 

nyomtatvány kitöltésével. 
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(2) A támogatás iránti kérelmeket 2017. február 15. napjáig lehet benyújtani. A határidő 

elmulasztása jogvesztő.  

 

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 

 

5.§ 

(1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. február 16-án hatályát 

veszti. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a folyamatban levő ügyekben is.  

 

 

Váradi László sk.      Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 

polgármester         jegyző 

 

 

 

A rendeletet 2016. december 1. napján kihirdettem: 

 

 

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 

          jegyző 

 

        

 

 

 


