
 
Sajóvámos Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
1/2013.(I.9.) önkormányzati rendelete  

A szociális célú tűzifa juttatásról  
 

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§(1) 
bekezdésében biztosított jogkörében a helyi önkormányzatok szociális célú tűzi 
favásárlásához kapcsolódó 59/2012. (XI.28.) BM rendeletében kapott felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja: 

 
                         1.Általános rendelkezések 
 
1.§ A rendelet hatálya Sajóvámos község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, az 
Sztv. 3.§- ban meghatározott személyekre terjed ki.  
 
2.§  Sajóvámos Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012.(XI. 28.) BM rendelet alapján 22 m3 tűzifát 
vásárolt kedvezményesen, valamint a pályázaton elnyert mennyiséget a saját költségvetése 
terhére 28 m3 –rel egészítette ki. 
 
    2. Szociális célú tűzifa juttatás részletes szabályai  
 
3.§ (1) A képviselő-testület természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére 
tűzifát biztosít. A juttatást a képviselő-testület a támogatás és az önkormányzat által kiegészített 
tűzifa mennyiség erejéig nyújtja.    
(2) A támogatás mértéke 0,5 m3, mely természetbeni juttatásban az a személy részesülhet, 
akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 35.000,-Ft- ot és lakásának 
fatüzelésre alkalmas fűtőberendezése van.  
( 3 ) A kérelmező a kérelemben írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a helyi adóhatóság és a 
NAV BAZ. Megyei Igazgatósága a Polgármesteri Hivatalt a család jövedelmi viszonyairól 
informálhatja. A Polgármesteri Hivatal az adatokat köteles bizalmasan kezelni és azokat 
kizárólag a felhatalmazásnak megfelelő célra felhasználni.  
(4) A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog, és kötelezettség megállapítására továbbá 
hatósági ellenőrzésre (továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. (a továbbiakban: Ket.) 
rendelkezéseit, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a 
továbbiakban: Szt) és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
Tv. (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni. 
(5)  A szociális ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az e célra rendszeresített 
igénylőlapon lehet benyújtani. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat 
mellékleteket a kérelméhez csatolni.  
 
4.§ (1) A juttatás igénylése kérelem alapján történik. A kérelem mintát az 1. számú melléklet 
tartalmazza.  
(2) A kérelmeket legkésőbb 2013. február 4- ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyintézőjéhez. Az időpontot követően kérelem nem nyújtható be. 
(3) A juttatás iránti kérelmekben a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát figyelembe véve 
a polgármester dönt.  
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(4) A döntést követően a tűzifát legkésőbb 2013. február 14 -ig lehet átvenni a 
határozatban foglaltak szerint. 
 
(5) Egy lakásból csak egy személy részesülhet tűzifa támogatásban.  
 
( 6 ) A jogos kérelmeket a beérkezés sorrendjében elégítjük ki a készlet erejéig.     
 
5.§ Az önkormányzat a támogatást 2013. február 15-ig használja fel, és a felhasználásról 
2013. március 31-ig a Magyar Államkincstár felé köteles elszámolni. 
 
  
    3. Záró rendelkezések       
   
 6.§ (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
(2) A rendelet 2013. március 31-én hatályát veszti.  
 
 
 
 
Molnárné Cseh Mária sk.             Komjáthy Lajosné sk. 
jegyző                                                                              polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetésre került 2013. január 9. én. 
 
Sajóvámos , 2013.január 11.  
        Molnárné Cseh Mária  
                                         jegyző 
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1.számú melléklet:  
 

K É R E L E M  
tűzifa természetbeni támogatás  megállapítására. 

 

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

           „     anyja neve:................................................................................................................. 

 „    születési helye, ideje: ................................................................................................ 

 „    lakcím: 3712. Sajóvámos , ................................................................................. 

       TAJ száma:……………………………… 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................ 
Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik:  
 a./  tulajdonos,  b./  bérlő,  c./ családtag, d./   
 
A lakásban élő személyek neve: 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
Lakóház nagysága: ........................m2.                Komfort fokozat:    szükség lakás 
Szobák száma: ..........................                                          komfort nélküli 
                                             Komfortos 
Lakóház fűtés módjának megnevezése: ……………………………………………. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakásomnak fatüzelésre alkalmas 
fűtőberendezése van.  
Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy helyszínen ellenőrizze a nyilatkozatban 
közölt adatok valódiságát. 
 
A kérelemhez csatolni kell: 

 1./ A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen: 

a./ rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás  

folyósításának igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata, 

b./ jövedelemmel rendelkező személyek esetében 

- a foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás, 

- egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év 

személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás, valamint a 

tárgyévre vonatkozó időszak 

c./ alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolata, ennek 

hiányában a tevékenységet végző által adott nyilatkozat.     
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

 

Sajóvámos  2013.. .................  hó  ... nap. 

 

 

 

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

                                                                                                  kérelmező  

 

 

 

 
 
 
 


