
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelet  

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. 

Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása végrehajtására a következőket 

rendeli el: 

I. fejezet 

A támogatásra vonatkozó általános szabályok 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Vajta község közigazgatási területén állandó 

bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, aki lakásának fűtését 

fával oldja meg. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a magyar állampolgárokra, állandó tartózkodásra jogosító 

személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltra, letelepedési engedéllyel rendelkező 

személyekre, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre vagy hontalanokra. 

 

2. Támogatás igénylésének feltételei, menete 

 

2.§ (1) A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, 

továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény rendelkezéseit, illetve a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

15/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelet és a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A tűzifa támogatás kérelemre nyújtható, a kérelmet a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 

Vajtai Kirendeltségén lehet benyújtani 2016. december 9. napjáig. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. 

(3) A kérelmet a Vajta Község Önkormányzatnál rendszeresített rendkívüli települési 

támogatás, eseti támogatás iránti kérelem nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemre rá kell 

vezetni, hogy a kérelmező tűzifa támogatást kér. 

(4) A kérelemhez csatolni kell az egy főre jutó jövedelem kiszámításához szükséges 

dokumentumokat. 

(5) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a 

polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal 10 napon belül dönt. A 

határozat ellen annak közlésétől számított 15 napon belül Vajta Község Önkormányzatának 

Képviselő-testületéhez címzett – illetékmentes – fellebbezéssel lehet élni. 

(6) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. 

(7) A polgármester hivatalból is állapíthat meg tűzifa támogatást. 

 

3.§  Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 46 m3 kemény tűzifa 

mennyiségre 15.000,-Ft/m3 +ÁFA összegű támogatásban részesült.  



A fa szállításának költsége az önkormányzatot terheli. 

 

4.§ (1) A tűzifa támogatás mértéke 10 mázsa kérelmenként. 

(2) A támogatást egy háztartáson belül egy kérelmező kaphat. 

 

5.§ (1) Tűzifa támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. 

(2) Azonos jövedelemviszony esetén az kérelmező kaphat támogatást, aki lakásfenntartási 

támogatásban, aktív korúak támogatásában, időskorúak járadékában, adósságkezelési 

támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult. 

(3) A tűzifára való jogosultságról a polgármester folyamatosan 2017. február 15-ig dönt. 

 

6.§ Ha a rendelkezésre álló tűzifa mennyiség nem elegendő a kérelmek kielégítésére, 

akkor a polgármester az egy főre jutó jövedelmek alapján felállított sorrend alapján dönt a 

jogosultak köréről. 

 

II. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

7.§ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  

 

 

 

                                  Térmeg György                                              dr. Marinka Nikolett 

                                     polgármester                                                       aljegyző 

 

 

Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

 

Vajta, 2016. november 11. 

 

 

                                                                                                         dr. Marinka Nikolett 

                                                                                                              aljegyző 


