
Mátraszele község Önkormányzatának Képviselő-testülete

15/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete

 a szociális tűzifa támogatás elvi szabályairól

Mátraszele község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló, 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 3.§ 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya

1.§.(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 57/2013.(X. 4.) BM rendelet alapján a központi költségvetés a helyi 
önkormányzatok  szociális  célú  tűzifa  vásárlásához  kapcsolódó  egyszeri  vissza  nem 
térítendő  támogatást biztosított Mátraszele község Önkormányzata számára.

(2)  E rendelet  célja,  hogy meghatározza Mátraszele  településen  élők részére  nyújtott, 
egyszeri,  tűzifa juttatás vonatkozásában a szociális rászorultság szabályait,  az igénylés 
részletes feltételeit.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Mátraszele község közigazgatási területén életvitelszerűen 
lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei

2.§. (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít a 
2013.  november  1.  napján  lakásfenntartási  jogosultsággal  rendelkező  személynek, 
személyeknek az alábbiak szerint:

- 4100.-Ft/hó lakásfenntartási támogatási összeg alatt 0,25 m3
- 4101.- Ft  – 7000.- Ft/hó lakásfenntartási támogatási összeg között 0,5 m3
- 7000.-Ft/hó lakásfenntartási támogatási összeg felett 0,7 m3.

(2)A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 

3.§.  (1)  Nem  jogosult  szociális  célú  tűzifa  támogatásra  –  függetlenül  a  2.§-ban 
meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család:

a.)  aki  erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt  2 évben engedéllyel  fakitermelést 
végzett



b.) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

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

(3)  A  tűzifára  jogosultságról  a  képviselő-testület  által  átruházott  hatáskörben,  a 
polgármester határozattal dönt.

(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa átadásáról.

(5)  A  tűzifa  átvételét  a  jogosult  a  rendelet  1.  számú  mellékletét  képező  átvételi 
elismervény aláírásával igazolja.

II. Záró rendelkezések

5.§. Ezen rendelet 2013. október 15. napján lép hatályba, és 2014. március 31-én hatályát 
veszti.

Vincze László Babjákné Bocsok Anna
polgármester              jegyző

Kihirdetési záradék:

A 15/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2013. november 29. napján 
megtörtént.

Mátraszele, 2013. november 29.

Babjákné Bocsok Anna
            jegyző


