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Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ § (1) bekezdés 8.a pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  

 
1. A rendelet célja, hatálya 

 
1. § (1) E rendelet célja, hogy Kőröshegy településen élők részére támogatást nyújtson szociális 
rászorultsága alapján. Meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tűzifa juttatást, mint 
rendkívüli települési támogatást, az ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, 
odaítélés menetét. 
 
(2) E rendelet hatálya kiterjed Kőröshegy Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen a településen 
tartózkodnak. 
 

2. A támogatás feltételei, mértéke 
 

2. § (1) Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális célú tűzifát, mint 
természetbeni támogatást nyújthat annak a személynek, akinek  
a./ családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át nem haladja meg, és az Szt. 4.§ (1) bekezdésének b) pontja szerinti 
vagyonnal nem rendelkezik. 
(2) A támogatás elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt, aki 
a) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult, 
b) települési támogatásban részesül, vagy 
c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 
d) családjában gyermek, gyermekek eltartásáról gondoskodik, 
e) egyedülélő, 
f) 2018. évben tűzifa támogatásban nem részesült. 

 
3.§ A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható 
meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal, kizárólag természetbeni ellátás formájában, 
legfeljebb 5 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától.  
 
4. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család 

a) aki körülményeivel kapcsolatban valótlan tényt közöl, 
b) akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

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

3. A támogatás igénylésének menete 
 
5. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelem 
benyújtásával indul. A kérelemhez mellékelni kell a közös háztartásban élők utolsó havi nettó 
jövedelméről szóló kereseti igazolást, valamint a 2. § (2) bekezdésben felsorolt feltételek 
alapjául szolgáló bizonyítékokat. 
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(2) A kérelmeket 2019. október 21. napjáig lehet benyújtani, a Kőröshegyi Közös 
Önkormányzati Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
(3) A kérelmek elbírálását Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán 
Bizottság hatáskörébe ruházza át.  
(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával 
igazolja. A tűzifa házhozszállításáról 2020. január 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen 
gondoskodik. 
(5) Az önkormányzat a szociális tüzelőanyagban részesülő személytől semmilyen 
ellenszolgáltatást nem kér.  
 
 

4 . Záró rendelkezések 
 
6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2020. május 31. napján hatályát 
veszti. 
 
 
Kőröshegy, 2019. szeptember 30.    
 
 
   Marczali Tamás                                         Dr. Friss Attila 
                                     polgármester                                                      jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék:  
 
E rendelet kihirdetésre került: Kőröshegy 2019. szeptember 30.  
 
 
 

Dr. Friss Attila 
                                                                                            jegyző 
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1.  melléklet a        11/2019. (IX.30.)  önkormányzati rendelethez 

Iktatószám:  

A kérelem benyújtható: 2019. október 21-ig. 

 
Kérelem 

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

K ő r ö s h e g y , … … … … … … … … … … … …  u .  … … . .   s z .  alatti lakos kérem, hogy részemre 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 

/2019. (IX. .) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként   

tűzifát biztosítani.  

1. Kijelentem, hogy az alábbi támogatásban részesülök*: 

a) aktív korúak ellátásár vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: .........................................  

b) időskorúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: .........................................  

d) települési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: .......................................  

e) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ellátásáról gondoskodom: ……………………...... 
a  határozat száma:………… 

 

2. A kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek havi jövedelme**: 

Név Szül. idő Szül. hely jövedelem 

    

    

    

    

    

    

 

3. Kijelentem, hogy háztartásom tűzifával  fűthető. 

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

** A háztartásban élő valamennyi személyt fel kell tüntetni. Az utolsó havi jövedelemről 

az igazolás csatolandó. 

Kőröshegy, 2019.  
…………………………………… 
                  kérelmező 
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2.  melléklet a  11/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelethez 

Átvételi elismervény 

...............  (név) Kőröshegy, …………………..u. 
 ...................................................................  sz. 
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kőröshegy Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló  11/2019. (IX.30.) 

önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként         m3 

mennyiségű tűzifát átvettem. 

 

Kőröshegy, 2019. 

 

 

 

 

 
   átadó      átvevő 
 


