
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2016. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

 

 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Halmaj község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen ott lakó személyekre. 

2. § 

(1)   a)  Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig vissza nem térítendő természetbeni 

támogatásként téli fűtésproblémák enyhítésére tűzifát biztosíthat azon szociálisan rászorulók részére, akiknek 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300 %-át, 

egyedül élő esetében a 350 %-át és a lakása fával fűthető. 

b) Kivételes méltánylást érdemlő esetben, a Képviselő-testület az a) pontban meghatározott jövedelemhatárra 

tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifa juttatást.  

 

c) Az elbírálás során előnyt élveznek azok, akik aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési 

támogatásra (ezen belül is különösen a lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 

támogatásban részesülők) jogosultak, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek. 

 

(2) A tűzifa támogatás mértéke:  

a) 42.750.-Ft-ig terjedő egy főre jutó jövedelemhatárig, egyedül élő kérelmező esetén 57.000.-Ft-ig terjedő 

jövedelemhatárig 1,5-2,5 m
3
 

b) 42.750.-Ft-tól – 85.500.-Ft-ig terjedő egy főre jutó jövedelemhatárig, egyedül élő esetén 57.000.-Ft-tól  

99.750.-Ft-ig terjedő jövedelemhatárig 0,5-1,5 m
3 

(3) A jövedelemszámításnál tekintettel kell lenni a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.   

évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakra.  

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

élő személyek és a háztartások számától. 

(5) A fűtési idényben egy igénylő csak egy alkalommal részesülhet szociális célú tűzifa támogatásban.  

(6) Támogatás nem kérhető üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él. 

(7) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel, a Képviselő-testület csak a szociálisan rászorult családok 

részére állapíthatja meg a támogatást, a rendelkezésre álló keret erejéig.    

 

4. § 

Szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető. 

 

5. § 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre vagy hivatalból is indulhat. 

(2) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 

(3) A kérelmeket 2016. december 5. napjáig lehet benyújtani a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalban, 

ügyfélfogadási időben. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

(4) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

 

6. § 

Ez a rendelet, a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. április 15-én hatályát veszti. 

 

 

Tóth Ferencné s.k.      Tóth József s.k. 
    jegyző                          polgármester 

 

A rendeletet kihirdettem:     

Halmaj, 2016. november 18. 

         Tóth Ferencné s.k. 
               jegyző 


