
 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2013. (XI.06.) Önkormányzati rendelete  

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 

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

eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13.§ § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseire, a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM 

rendelet végrehajtására a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 

57/2013. (X.4.) BM rendelet (továbbiakban: Bmr.) alapján Pilisszentlászló Község Önkormányzata kiegészítő 

támogatást igényelt a központi költségvetésből szociális célú tűzifavásárláshoz. 

 

(2) E rendelet célja, hogy a Bmr. 3. §-ának végrehajtása érdekében – a támogatás megítélése esetére a megítélt 

támogatásból vásárolható tűzifa kiosztása érdekében – meghatározza a szociális rászorultság szabályait és az 

igénylés részletes feltételeit. 

 

(3) E rendelet hatálya kiterjed Pilisszentlászló Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ezen a címen élő lakosokra.  

 

2. A támogatás feltételei, mértéke 

 

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat annak a 

személynek, aki 

a) a Szt. szerinti lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 

b) a Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy 

c) a Szt. szerinti rendszeres szociális segélyben részesül, vagy 

d) a Szt. szerinti foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy 

e) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel 

f) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel, vagy 

g) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 

h) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy 

i) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának javaslata szerint kihűlés vagy fagyhalál 

veszélye miatt szükséges.  

 

(2) A kérelmezők közül előnyt élveznek az (1) bekezdés a)-e) pontokban meghatározott kérelmezők. 

 

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy 

alkalommal (kivéve az (1) bekezdés i) pontját), kizárólag természetbeni ellátás formájában legfeljebb 0,5 m3 

mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem 

érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.  

 

(4) Az (1) bekezdés i) pont szerinti esetben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának 

javaslata alapján tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható. 

 

 

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel 

teljesülésétől – az a személy,  

a) aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos vagy az elmúlt 2 évben 

engedéllyel fakitermelést végzett, 

b) aki olyan ingatlanban él, mely tűzifával nem fűthető. 

 

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



 

3. A támogatás igénylésének menete 

 

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Az eljárás megindításához e rendelet 1. sz. 

melléklete szerinti nyomtatvány kitöltése és benyújtása szükséges.  

 

(2) A kérelmeket 2013. december 10. napjáig lehet benyújtani a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban 

vagy a Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. címen. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

(3) A kérelmek elbírálásáról Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő 

ülésén, de legkésőbb 2014. február 12. napjáig dönt. 

 

(4) A képviselő-testület köteles az állam által biztosított teljes szociális tűzifa mennyiséget szétosztani. 

 

(5) Az állam által biztosított tűzifa támogatást el nem érő igény esetén a Képviselő-testület a 2. § (3) 

bekezdésében meghatározottnál nagyobb mennyiséget is megállapíthat.  

 

(6) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. sz. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A 

tűzifa házhozszállításáról 2014. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. 

 

 

 

4 . Záró rendelkezések 

 

5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követően abban az esetben lép hatályba, amennyiben a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) Pilisszentlászló Község Önkormányzat javára 

szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást állapít meg. 

 

(2) Jelen rendelet a kihirdetését követően azon a napon lép hatályba, amikor a miniszter írásban értesíti az 

Önkormányzatot a támogatás megállapításáról. Amennyiben a támogatás megállapításáról szóló értesítés 

megelőzi jelen rendelet kihirdetését, akkor a hatályba lépés napja a jelen rendelet kihirdetését követő nap.  

 

(3) Hatályba lépése esetén jelen rendelet 2014. május 31. napján hatályát veszti. 

 

 

Pilisszentlászló, 2013. november 5. 

 

 

 

 

dr. Illés György   dr. Molnár Ildikó 

  polgármester   címzetes főjegyző 

 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2013. november 6-án kihirdetésre került. 

 

 dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző  

 

 

 

 

 



 

 1. sz. melléklet a 13//2013.(XI.06.) önkormányzati rendelethez 

Iktatószám:  

A kérelem benyújtható: 2013. december 10-ig. 

 

Kére le m  

 ...................................................................  (név)  ( szü l .  he ly és  idő :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Pilsisszentlászló,  ................................................. u. ……... sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Pilisszentlászló 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló …/2013. (...) 

önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként   …...   tűzifát biztosítani. A tűzifa 

támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*  

a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: ………………………………… 

b) időskorúak járadékában részesülők, a megállapító határozat száma: ……………………………………………. 

c) rendszeres szociális segélyben részesülők, a megállapító határozat száma: ……………………………………. 

d) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a megállapító határozat száma: ………………………... 

e) Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, megállapító határozat száma: ……. 

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a megállapító határozat száma: …………………….. 

g) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai: 

1. Név.  .............................................................................. Szül.idő.  ..........................................................  

2. Név: …………………………………………………. Szül.idő.  ..........................................................  

3. Név.  .............................................................................. Szül.idő.  ..........................................................  

4. Név.  .............................................................................. Szül.idő.  ..........................................................  

5. Név.  .............................................................................. Szül.idő.  ..........................................................  

h) 65 éven felüli egyedülélő nyugdíjas vagyok, 

i)  a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának javaslata szerint kihűlés vagy fagyhalál 

veszélye miatt szükséges  

Kijelentem, hogy háztartásom tűzifával is fűthető. 

Kijelentem, hogy e rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontjában kizáró ok nem áll fenn. 

 *(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

Pilisszentlászló, 2013.  

………………………………  

kérelmező 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. sz. melléklet a 13/2013. (XI.06.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Átvételi elismervény 

 ......................  (név) Pilisszentlászló, …………………..u.  .....................................................................  sz. 

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló …../2013. (…) önkormányzati rendelete alapján 

megállapított természetbeni juttatásként …….m3 mennyiségű tűzifát átvettem. 

 

 

 

Pilisszentászló, 2013. ………………hó ……..napján 

 

 

 

 

 
         átadó          átvevő 

 


