
 

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

  ……………/2022. (………….) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás feltételeiről 

 

 

Ozora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 

szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1 pontja. A települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás végrehajtására a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

(1)  Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló családokat, egyedül élő 

személyeket természetben nyújtott szociális támogatásként szociális célú tűzifa 

támogatásban részesíti. 

 

(2)  A támogatás mértéke: maximum 2 m3 tűzifa. 

  

(3)   Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult 

a) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. 

törvényben meghatározott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő, 

b) lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásban részesülő, 

c) aktív korúak ellátásában részesülő, 

d) időskorúak járadékában részesülő személy, 

e) az önkormányzat által 2022-ben foglalkoztatott közfoglalkoztatott, 

feltéve, hogy lakásában a tűzifával való fűtés lehetséges. 

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére, egyszeri 10.000.- Ft összegű tűzifa 

támogatást biztosít a településen élő, 70 év feletti nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátásban részesülő személyek részére, akinek jövedelme a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 550 %-át (156.750,- Ft) nem haladja meg. 

(5) Az a)-e) pontban meghatározottakon túl szociálisan rászorultnak minősül az a személy is, 

akinek a háztartásában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó nettó 

jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül 

élő esetén 200 %-át.     

 

 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2020-90-00-00


2. § 

 Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, aki az előző évben kapott 

szociális célú tűzifát nem saját célra hasznosította, másnak eladta vagy odaajándékozta. 

3. § 

 

 (1) Tűzifa támogatásra egy háztartás csak egy jogcímen jogosult. A kérelmeket Ozora Község 

polgármestere bírálja el. A támogatás iránti kérelmeket 2022. december 31. napjáig kell 

benyújtani, e határidő elmulasztása jogvesztő. Az Önkormányzat 2023. február 15. napjáig 

oszthatja ki a tűzifát a rászorulók részére.  

 

(2) A szociális célú tűzifa jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat 

térítésmentesen gondoskodik. A tűzifa biztosításáért az önkormányzat ellenszolgáltatást nem 

kér. 

(3)  Kérelmet az e célra rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani. A kérelmező köteles a 

kérelemben foglalt igazolásokat, mellékleteket, a kérelemhez csatolni. A kérelmet a rendelet 1. 

melléklete tartalmazza. A támogatás átvételét két példányban kiállított átvételi elismervénnyel 

kell igazolni, melyből egy példány az Önkormányzatot, egy példány a támogatásban részesültet 

illeti meg.  Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesülő nevét, a 

tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét. 

4. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

Egy háztartásban élő hozzátartozók: a jogosulttal életvitelszerűen (közös lakásban), gazdasági 

közösségben (jövedelmeiket közös célra felhasználva) együtt élő házastárs, élettárs, szülő, 

gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is. 

 

5. § 

 E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. április 1-én hatályát veszti. 

  

Nagy Istvánné                                         Pusztai Beáta 

  polgármester                         jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése 2022……………………… napján megtörtént. 

 

 

 

   

                                                                                                            Pusztai Beáta  

  

                                                                                   jegyző 

 


