
Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2018. (X.10.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatásról 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá 

az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 

feladatkörében a következőket rendeli el: 

A rendelet célja 

1.§ A rendelet célja, hogy Csörög településen élő szociálisan rászoruló kérelmezők számára 

tüzelőfa biztosításával hozzájáruljon a lakás céljára használt épület fűtéséhez, és annak 

igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes 

feltételeit meghatározza. 

A rendelet hatálya 

2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Csörög község közigazgatási területén lakcímmel 

rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szoc.tv.) 3.§ (1)-(3) bekezdése szerint jogosultakra terjed ki.  

(2) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai 

irányadók. 

  

A támogatás feltétele 

3.§ (1) A tűzifa juttatás kizárólag vissza nem térítendő természetbeni ellátás formájában 

a) ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 

személyek és háztartások számától, 

b) háztartásonként legfeljebb 5 m
3
 mennyiségben, 

c) egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve a kihűlés vagy fagyhalál veszélyének 

fennállását), 

d) fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező jogosultnak 

állapítható meg. 

(2) Szociális célú tűzifa juttatásra jogosult az a kérelmező, aki települési támogatás iránti 

kérelem benyújtására jogosult. 

(3) Kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén a családgondozó javaslata alapján a 

tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható. 

(4) Az elbírálás során előnyben részesül:  

a)  aki az Szoc.tv. szerint: 

aa) aktív korúak ellátására, 

ab) időskorúak járadékára, vagy 

ac) települési támogatásra jogosult, 

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

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint 



c) aki, a tűzifa vásárlásról anyagi okok miatt önmaga nem tud gondoskodni, és a tűzifa hiánya 

veszélyeztetné a téli otthoni melegedés lehetőségét. 

Eljárási szabályok 

4.§ (1) A szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti 1. melléklet szerinti kérelmet a 

Csörögi Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani minden év november 1. napjától november 

20. napjáig. 

(2) Nem igényelhető támogatás olyan ingatlanra, melyet életvitelszerűen nem laknak. 

(3) A benyújtott kérelem valóságtartalmát a Hivatal környezettanulmány készítésével 

vizsgálhatja. 

(4) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége minimum 1, 

maximum 5 erdei m3 tűzifa háztartásonként az elnyert támogatástól és a benyújtott kérelmek 

számától függően. 

(5) A benyújtott kérelem alapján a szociális célú tűzifa támogatás odaítéléséről Csörög 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága dönt. 

 (6) Az (1) bekezdésben meghatározott határidőn túl benyújtott kérelmek – függetlenül attól, 

hogy azok megfelelnek-e a rendelkezéseknek - elutasításra kerülnek. 

(7) A szociális tűzifa ellenszolgáltatás nélküli átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét 

képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

(8) A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítésével kapcsolatban a Szoc.tv. 17.§-

ának rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Záró rendelkezés 

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   

 

         Hegedűsné Kripák Ildikó                             Chrobák Zoltánné dr. 

                               polgármester                                                   jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indokolás 

 

 

1.§-hoz A rendelkezés a szociális tűzifa támogatás célját tartalmazza. 

 

2.§-hoz E rendelkezés tartalmazza a rendelet hatályát. 

 

3.§-hoz Rögzítésre került a tűzifa támogatás feltétele, a jogosultak köre, különös tekintettel az 

előnyben részesülők körének meghatározására. 

 

4.§-hoz A tűzifa támogatás eljárási szabályait tartalmazza. 

 

5.§-hoz A rendelet hatálybalépését rögzíti.   

 

 

 

 

 

 
 


