
Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelete a

szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról

Kenézlő  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:  önkormányzat)  a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.)  1.  §  (2)  bekezdésében,  10.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján,  az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében  eljárva  valamint  a  46/2014.  (IX.  25.)  BM rendelet  2.  §  (1)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya
1. §

(1)  Az önkormányzat  a  települési  önkormányzatok  szociális  célú  tüzelőanyag  vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján a központi 
költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatást biztosított a Kenézlő Községi Önkormányzat számára 178 erdei m3 tűzifa erejéig.
(2)  E rendelet  célja,  hogy Kenézlő  településen  élők  részére  támogatást  nyújtson  szociális 
rászorultság alapján meghatározza a természetben nyújtott  szociális  ellátás,  egyszeri  tűzifa 
juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét. 
(3) E rendelet  hatálya  kiterjed Kenézlő közigazgatási  területén életvitelszerűen lakó és ott 
lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

A támogatás feltételei
2. §

(1) Az önkormányzat  a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket,  vissza 
nem térítendő támogatásként minimum 1 m3, maximum 3 m3 tűzifa kerülhet kiosztásra. 
(2) A támogatásban részesítendők köre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvény szerint
a.) lakásfenntartási támogatásra,
b.) aktív korúak ellátására jogosult,
c.)  továbbá  azok  a  háztartások  ahol  az  egy  főre  jutó  jövedelem  az  öregségi  nyugdíj  
mindenkori legkisebb összegének ötszörösét nem haladja meg.
(3)  A tűzifa  támogatás  ugyanazon lakott  ingatlanra  csak egy jogosultnak állapítható  meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról 
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 

3. §
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család, aki egyáltalán nem 
fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás 
nem kérhető. 

A támogatás igénylésének menete
4. §

(1) A támogatás  megállapítása iránti  eljárás az e rendelet  1.  melléklete  szerinti  kérelemre 
indul.
(2) A kérelmeket 2015. január 30. napjáig a Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatalnál kell 
benyújtani.



(3)  A  kérelem  elbírálása  a  polgármester  hatáskörébe  tartozik.  A  döntést  követő  10 
munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállíttatásáról.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény 
aláírásával igazolja.

5. §
(1) A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. számú melléklete alapján megállapított 
3.390.900,- Ft kiegészítő támogatás.
(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. 
§-ban  meghatározott  feltételeknek  megfelelnek  és  a  4.  §-ban  meghatározott  határidőre 
érkeztek – el kell utasítani. 

Záró rendelkezések
6.§ 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. február 16-án hatályát veszti

Battáné Oreskó Éva sk. Hunyadi Tibor sk.
jegyző                polgármester



1. melléklet a 14/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

A kérelem benyújtható: 2015. január 30-ig.

Kérelem

........................................................ (név)  (sz.hely/szi.):

........................................................

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

Kenézlő Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének a szociálisan rászorulók részére 

történő  tűzifa  támogatásról  szóló  14/2014.  (XI.  29.)  önkormányzati  rendelete  alapján 

szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:*

a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult;

b) aktív korúak ellátásra vagyok jogosult;

c) a  háztartásban  az  egy főre  jutó  jövedelem nem haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. A kérelemhez csatolom a háztartásban 
élők előző havi jövedelmeiről szóló igazolásokat.

*(A megfelelő aláhúzandó.)

Kenézlő, 201….. év ……………….. hó …… nap.

...............................................
                             kérelmező

A szociális ellátás (lakásfenntartási, aktív korúak ell.) határozat száma:

Határozat kelte: 

Kenézlő, 201…………………….

...............................................
               ügyintéző



             
2. melléklet a 14/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

…………………………………  (név)  Kenézlő,  ………………………..  u.  …...  sz.  alatti 

lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének a szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról szóló 14/2014. (XI. 

27.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ………………. 

m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Kenézlő, 201… év ………………………… hó …. nap.

….………………………….. ……………………………..
      átadó        átvevő


