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Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

12/2019.(X.31.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális célú tűzifajuttatásról 

 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A rendelet célja, hogy Demjén Község Önkormányzata meghatározza a Magyarország 2019. 

évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú mellékletének I. 9. pontja 

alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan 

elnyert támogatás felhasználása során az igénylés, a jogosultság, valamint a támogatás 

feltételeit, illetve módját.  

 

2. § 

 

(1) Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen élő szociálisan 

rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag biztosításához természetbeni ellátás 

formájában támogatást nyújt 40 m3 összmennyiségű tűzifa erejéig. 

(2) Szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) támogatásban részesíthető: 

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 75. 000 Ft, 

egyedül élő esetén pedig, a 90.000 Ft-ot,  

b) az a 70 éven felüli személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg 85.500- Ft-ot, egyedül élő esetén pedig a 114.000 Ft-ot, 

c)  és vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 

3. § 

(1) A támogatás iránti igényeket 2019. november 15. napjáig lehet benyújtani a 

Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltségéhez a rendelet 1. melléklete 

szerinti formanyomtatványon. A kérelem mellé csatolni szükséges a kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelmének igazolására szolgáló dokumentumokat.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő. 

4. § 

(1) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatásköre. 

(2)  A kérelmek elbírálásánál előnyben részesül az, aki: 

a) aktív korúak ellátásában részesül, 

b) időskorúak járadékában részesül, 
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c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - 

települési támogatásban részesül (e támogatásban részesülők közül különösen, a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban 

részesülők), 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 

(3) Háztartásonként legalább 1 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor. 

(4) A Képviselő-testület minden kérelmező esetén környezettanulmány készítése során 

ellenőrzi a vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezés meglétét. 

(5) Amennyiben a jogosult a részére biztosított tűzifát értékesíti, nem saját célra, vagy 

rendeltetésétől eltérően használja fel, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az 

arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa ellenértékének a 

visszafizetésére. 

(6) A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik a kérelmező lakóhelyére. 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. március 31. napján 

hatályát veszti. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Demjén Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 12/2018 (XI.21.) 

önkormányzati rendelete.  

 

Demjén, 2019. október 30. 

 

 

Fodor Géza        Kiss Sándor 

polgármester      címzetes főjegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 

 

Demjén, 2019.október 31. 

 

Kiss Sándor 

címzetes főjegyző 
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1. melléklet a 12/2019.(X.31.) önkormányzati rendelethez 

A kérelmet 2019. november 15. napjáig lehet benyújtani! 

 

K É R E L E M 

szociális tűzifa támogatás megállapítására 

 

Kérelmező neve:........................................................................................................................... 

Kérelmező anyja neve:.................................................................................................................. 

Kérelmező lakóhelye: 3395. Demjén, ………….......................................................................... 

Kérelmező TAJ száma:………………………………………………………………………… 

Kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege: …………………………….. 

Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, a fenti lakásban: 

rendelkezem / nem rendelkezem 

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

Nyilatkozom, hogy az alábbi szociális ellátások valamelyikében részesülök: 

a) aktív korúak ellátásában, 

b) időskorúak járadékában, 

c) települési lakhatási támogatásban, 

d) települési támogatásban, 

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élek. 

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására 

jogosult szerv ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fatüzelésére alkalmas fűtőberendezésemet, a kérelem elbírálására 

jogosult, Demjén Község Önkormányzata ellenőrzi. 
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Jövedelemnyilatkozat 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók: 

 Név Születési hely, idő Foglalkozása 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

A jövedelem típusa    Kérelmező     A családban élő közeli hozzátartozók 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó jövedelem 

     

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

     

Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

     

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

     

Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások 

     

Egyéb jövedelem      

Összes jövedelem      

A családban az egy főre jutó 

jövedelem összege: 

  

 

Demjén, 2019.……................  hó  …. nap 

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

                                                                                                     kérelmező 
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2. melléklet a 12/2019.(X.31.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Átvételi elismervény 

 

 

 

…………………………………………(név) Demjén, …………………………….………út 

……. szám alatti lakos, aláírásommal elismerem, hogy a mai napon, Demjén Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, a szociális tűzifa juttatásról szóló … önkormányzati 

rendelete alapján, megállapított természetbeni juttatásként, …. m3 mennyiségű tűzifát, 

hiánytalanul 

 

 

átvettem. 

 

 

 

Demjén, 2019……………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………..    …………...………………………. 

 átadó        átvevő 

 

 


