
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a tűzifa támogatásról 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában kapott felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.04.) BM rendelet Endrefalva községben történő 

végrehajtására az alábbi rendeletet fogadja el: 
 

1. § (1) Endrefalva Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) vissza nem térítendő 

természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon endrefalvai állandó lakcímmel rendelkező lakos számára, 

aki 

a) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 

b) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy 

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

e) közgyógyellátásra jogosult, vagy 

f) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 

g) ápolási díjra jogosult, vagy 

h) jövedelemmel, rendszeres pénzbeli ellátással nem rendelkezik, vagy 

i) álláskeresői járadékban részesül, vagy 

j) egészségügyi szolgáltatásra jogosult. 

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

lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az 

elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 

(3) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat jogosult ellenőrizni környezettanulmány által. 
 

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

(2) A kérelmeket 2013. december 13-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz. A határidő után benyújtott 

kérelmek elutasításra kerülnek. 

(3) A kérelemhez mellékelni szükséges a jogosultsági feltételeket igazoló okiratokat (nem önkormányzat 

által folyósított ellátásról szóló megállapító határozat, nyilatkozatok, igazolások). 

(4) Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 

3. § (1) A támogatás megállapításáról a polgármester dönt 2014.01.15. napjáig. 

(2) A polgármester a tűzifa támogatás mennyiségéről a beérkezett kérelmek számától függően dönt, mely 

nem lehet több háztartásonként 5 m3-től. 

(3) A polgármester határozatát a döntéstől számított 10 munkanapon belül meg kell küldeni a 

kérelmezőnek. 

(4) A polgármester 2014.02.15-ig gondoskodik a támogatásként megállapított tűzifamennyiség kiosztásáról. 

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja. 
 

4. § A támogatás kizárólagos forrása a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.04.) BM rendelet szerint az Önkormányzat számára 

megállapított 3.835.273 Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. 
 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   
 

Endrefalva, 2013. november 11. 
 

 

 Csóriné Botyánszki Ágnes Vincze Nikolett 
 polgármester   jegyző   

Záradék: 

A rendelet kihirdetve 2013.11.25-én. 
 

  Vincze Nikolett 

  jegyző 
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Ikt.sz.:…………………… 

1. sz. melléklet a 19/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 

A kérelem benyújtható: 2013.12.13-ig. 

A kérelmet aláírni, a mellékleteket szíveskedjen csatolni, mert hiánypótlásra nincs lehetőség! 

 

K é r e l e m 

 

……………………………………….. (név) (szül. hely és idő: ………………………………….……) 

Endrefalva, ……………………….…………... u. ……… sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Endrefalva 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa támogatásról szóló 19/2013. (XI.25) önkormányzati 

rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani. 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert 

(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:……………………………. 

b) rendszeres szociális segélyben részesülök, a megállapító határozat száma:……………………………….. 

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök, a megállapító határozat száma:………………......... 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök, a megállapító határozat száma:…………............ 

e) közgyógyellátásra vagyok jogosult (igazolás szükséges) 

f) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai: 

 1. Név:………………………………………….  Szül.idő:…………………………………… 

 2. Név:………………………………………….  Szül.idő:…………………………………… 

 3. Név:………………………………………….  Szül.idő:…………………………………… 

 4. Név:………………………………………….  Szül.idő:…………………………………… 

 5. Név:………………………………………….  Szül.idő:…………………………………… 

g) ápolási díjra vagyok jogosult (igazolás szükséges) 

h) jövedelemmel, rendszeres pénzbeli ellátással nem rendelkezem (nyilatkozat vagy igazolás szükséges) 

i) álláskeresői járadékban részesülök (munkaügyi központ igazolása szükséges) 

j) egészségügyi szolgáltatásra jogosult (igazolás szükséges). 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak 

megfelelnek. Hozzájárulok, hogy azokat az önkormányzat ellenőrizhesse. A nyilatkozat kitöltése 

önkéntes, azonban az a tűzifa-támogatás átvételének feltétele. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes 

adataimat, valamint a kérelemben szereplő személyek személyes adatait a jogosultság megállapítása 

és teljesítése céljából kezeljék. 

Endrefalva, 2013……………. 

        ………………………………… 

               kérelmező 

 

A szociális ellátás folyósítását igazolom. 

Endrefalva, 2013. …………. 

        ………………………………….. 

         igazgatási eladó 
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2. sz. melléklet a 19/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Átvételi elismervény 

 

 

 

 

……………………………………….. (név) Endrefalva, …………………………………. u. ……… 

sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Endrefalva Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 19/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

alapján megállapított természetbeni juttatásként …………………..….. m
3
 mennyiségű tűzifát átvettem. 

 

 

 

Endrefalva, 2014. …………………………. hó ……. nap 

 

 

 

 

 

  ……………………………….   …………………………………… 

          átadó      átvevő 


