
Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelete TERVEZET 

 a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 
 
Mátraszele község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló, 46/2014. (IX. 25.) BM 
rendelet 2.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet célja, hatálya 
 
1.§ (1) Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet 3 
melléklet 1.9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcím szerint, a központi költségvetés szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatást biztosított Mátraszele község Önkormányzata 
számára. 
 
(2) E rendelet célja, hogy meghatározza a Mátraszele településen élők részére nyújtott, egyszeri, 
tűzifa juttatás vonatkozásában a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit. 
 
(3) E rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3.§ (1-3) bekezdésében meghatározott - Mátraszele község 
közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező - személyekre. 
 
 

2. A támogatás feltételei 
 
2.§ (1) A támogatásra jogosultak köre: 
 
a) az aktív korúak ellátására, 
b) az időskorúak járadékára, vagy 
c) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására -  települési 
támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult személy, valamint 
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
 
(2) Vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, tűzifa biztosítható annak a személynek 
vagy családnak a 2.§. (1) bekezdésben szereplő jogosultak köréből az alábbiak szerint: 
 
 - egyedül élő vagy kiskorú gyermek eltartásáról nem gondoskodó háztartások esetében 1 m3 
 - egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodó háztartás, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő 
esetében 1,5 m3 
 - kettő kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodó háztartások vagy gyermeküket egyedül nevelő 
szülők esetében 2 m3 
- három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodó háztartások vagy gyermeküket 
egyedül nevelő szülők esetében 3 m3. 
  
 



(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Háztartás fogalma alatt az Sztv. 
4.§ (1) bekezdés f) pontjában szerinti fogalmat kell érteni. 
 
(4) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját 
használatra használhatja fel. 
 
3.§ (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2.§.(2)-(3) bekezdésében 
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, 
c) aki, a 2.§ (4) bekezdésében foglalt tilalmat a tárgyévet megelőző évben megszegte. 
 
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem 
adható. 
 

3. Eljárási szabályok 
 
4.§ (1) A támogatás megállapítása iráni eljárás hivatalból indul.  
 
(2) A tűzifára jogosultságról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a polgármester 
határozattal dönt. 
 
(3) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége legfeljebb a szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra kiírt pályázati kiírás feltételei szerinti 
mennyiség lehet. 
 
(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa átadásáról. 
 
(5) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával 
igazolja. 
 

5.§ A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban az Sztv. 17. §-ának 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
6.§ A támogatás forrása a belügyminiszter által kiírt pályázati kiírás szerint benyújtott támogatási 
igény alapján az önkormányzat számára megállapított 1.162.050.- Ft támogatás, továbbá a 
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen belül a 
III.2. jogcím Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz rendelkezésre álló támogatás összege. 
 
 

4. Záró rendelkezések 
 
7.§ Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. április 16-án hatályát  veszti. 
 
 
Mátraszele, 2017. november 28. 
 
 
Vincze László Babjákné Bocsok Anna 
polgármester jegyző 



 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2017. november 29. napján megtörtént. 
 
 
Mátraszele, 2017. november 29. 
 
         Babjákné Bocsok Anna 
            jegyző 
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Melléklet a 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

Átvételi elismervény szociális tüzifa átvételéről 
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