
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

12/2020. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról

1Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  § A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Balatonhenye  községben  élő  a  szociális  igazgatásról  és
szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  (a  továbbiakban:  Szt.)  3.  §  (1)-(2)
bekezdésében és (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyekre, valamint a
gyermekek védelméről  és  a gyámügyi  igazgatásról  szóló 1997. évi  XXXI.  törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 4.§-ában meghatározott gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire. 

2. §2 (1) Az Önkormányzat minden évben a települési önkormányzatok szociális célú                 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás jogcímén elnyert összegből vásárolt tűzifa    
erejéig az arra szociálisan rászorultak részére támogatást biztosít. 

(2)  Az  Önkormányzat  az  (1)  bekezdésben  meghatározotton  túl  –a  szükséges  forrás
rendelkezésre állása esetén-  az éves költségvetésében biztosított keretből vásárolt tűzifa
erejéig az arra szociálisan rászorultak részére további támogatást biztosíthat.

3. § A szociális  célú tűzifa  juttatás  megállapítása kérelemre történik.  A kérelmeket  minden
évben november 11. és november 25. napja között lehet benyújtani. A benyújtási határidő
jogvesztő. 

4. §3 A szociális célú tűzifa juttatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre
jutó  jövedelem  nem haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének  350%-át
egyedül élő esetén a 400%-át és az általa lakott ingatlanban fával fűt. 

5. § A juttatás megállapítása során az alábbi jogosultak előnyt élveznek:
a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül

annak  természetbeni  vagy  pénzbeli  formában  történő  nyújtására  –  települési
támogatásra,  különösen  a  lakhatáshoz  kapcsolódó  rendszeres  kiadások  viselésére
tekintettel jogosult;

b) a Gyvt-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
           
6. § A juttatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa.

7.§ A szociális célú tűzifa juttatásban részesülő személytől ellenszolgáltatás nem kérhető.

1 Módosította a 11/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2022. október 12. 
napjától
2 Módosította a 11/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2022. október 12. 
napjától
3 Módosította a 11/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2022. október 12. 
napjától



8. § A kérelmek elbírálására a polgármester jogosult.

9.  § Jelen rendelet  alkalmazásában a háztartás,  a  jövedelem és  az egy főre jutó jövedelem
vizsgálata kapcsán az Szt. rendelkezései az irányadóak.

10. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
          (2) Hatályát veszti Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a

szociális célú tűzifa juttatásról szóló 11/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendelete.

    Kulin Miklós György                              dr. Szabó Tímea
          polgármester                     jegyző

A kihirdetés napja:
2020. november 10.

dr. Szabó Tímea
        jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2022. október 11.
Hatályos. 2022. október 12. napjától 

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző


