
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelet

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  a  Magyarország  helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és 42. § 1.
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed arra a Biharnagybajom község közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező állampolgárra, aki életvitelszerűen a településen lakik. 

2. §

(1) Vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
      aa) aktív korúak ellátására jogosult,
      ab) időskorúak járadékára jogosult,
      ac) pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra – különösen a lakhatási  

                        települési támogatásra, gyógyszertámogatásra – jogosult
                  ad) ápolási díjra jogosult
                  ae) rokkantsági járadékra, rokkantsági ellátásra jogosult
                  af) közgyógyellátásra jogosult.

b)  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  
                 törvényben szabályozott hátrányos-, vagy halmozottan hátrányos helyzetű  
                 gyermeket nevelő családban él.

c) közfoglalkoztatásban vesz részt

(2) Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek,
a) akinek egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb  

      összegének 350%-át nem haladja meg
b) egyedül  élő esetén a havi  jövedelmi  az öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  

                 összegének a 400%-át nem haladja meg.

(3) A tűzifa  támogatás  ugyanazon lakott  ingatlanra  csak egy jogosultnak állapítható  meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(4)  A  jogosultság  és  a  kérelemben  foglaltak  valódiságának  ellenőrzésére,  valamint  a
felhasználás  ellenőrzésére  környezettanulmány  végezhető,  illetve  a  kérelmező  által  a
jogosultság megállapításához szolgáltatott adatok hivatalból ellenőrizhetők.

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



3. §

(1) Nem jogosult  szociális  célú tűzifa támogatásra – függetlenül  a 2. §-ban meghatározott
feltétel teljesülésétől – az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést

                végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett
b) akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető

(2) A szociális  tűzifa támogatásban részesülő személy a kapott  fát  nem értékesítheti,  nem
adhatja át másnak, csak saját maga használhatja fel. Amennyiben kiderül, hogy azt a korábbi
években bármikor mégis – igazolhatóan, bizonyítottan - eladta, vagy más személynek átadta,
az  kizárja  magát  ezen  támogatási  formából,  kérelmét  el  kell  utasítani.  Ezen  elutasítási
rendelkezés vonatkozik a kérelmező családjában más személy által benyújtott kérelem esetére
is.

(3) Amennyiben bizonyíthatóan megállapításra kerül, hogy a jogosult az e rendelet alapján a
részére biztosított tűzifát értékesíti vagy azt az arra nem jogosult rosszhiszeműen igényelte és
kapta, köteles a vételár 16.000,- Ft + ÁFA/erdei m3 összegének, valamint a kiszállítás során
felmerült költségek visszafizetésére.

4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. függelék szerinti kérelemre indul.  

(2)  A  kérelmeket  2021.  november  10.  napjától  2021.  november  30.  napjáig  lehet  a
Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatalban benyújtani.

(3)  A  kérelmek  elbírálását,  a  2.  §  (4)  bekezdés  szerint  környezettanulmány  elrendelését,
valamint a 3. § (3) bekezdés szerinti visszafizetés elrendelését a polgármesterre ruházza át.

(4)  Egy  személynek  vagy  családnak  adható  tűzifa  mennyisége  legalább  0,5  erdei  m3,
legfeljebb 5 erdei m3 lehet. 

(5)  A  tűzifa  átvételét  a  jogosult  a  rendelet  2.  függelékét  képező  átvételi  elismervény
aláírásával igazolja.

(6) Az Önkormányzat a tűzifáért ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa szállításából származó
költségek az Önkormányzatok terhelik.

5. §

Ez a rendelet  2021. november 5.  napján lép hatályba  és  2022. május  31.  napján hatályát
veszti.

Biharnagybajom, 2021. november 2.

Szitó Sándor s.k.  Imre-Erdős Szilvia s.k.



             polgármester                        jegyző

1. függelék a 12/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.; Pf.: 10.  Tel.: 54/472-002

E-mail: pmhivatal@biharnagybajom.hu

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

Név: ……………………………………………………………………………………………..

Születési  hely,  idő:

………………………………………………………………………………

Anyja  neve:

……………………………………………………………………………………...

TAJ száma: …………………………..……; telefonszám: …………………………………….

Lakóhely: 4172 Biharnagybajom, …………………………….…… út/utca ……………. szám

alatti  lakos  kérem,  hogy  részemre  Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  a  szociális  tüzelőanyag  támogatás  helyi  szabályairól  szóló  önkormányzati
rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát
biztosítani, az alábbiakra való tekintettel:

a) jogosult vagyok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
           aa) aktív korúak ellátására
           ab) időskorúak járadékára
           ac) települési támogatásra (ezen belül: gyógyszertámogatás – közműdíj támogatás)* 
           ad) ápolási díjra
           ae) rokkantsági járadékra, rokkantsági ellátásra
           af) közgyógyellátásra 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élek

c) közfoglalkoztatásban veszek részt

d) egy főre eső jövedelem alapján (családban élők esetén maximum 99.750,- Ft, egyedül
élők esetén maximum 114.000,- Ft)

A család életében bekövetkezett rendkívüli élethelyzet: ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...



Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem /  nem rendelkezem*

Nyilatkozom, hogy az erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos: vagyok     /       nem vagyok*

Nyilatkozom, hogy az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést: végeztem  / nem végeztem*
Tudomásul veszem, hogy a kapott fa nem értékesíthető, más személynek át nem adható, csak
én használhatom fel. Amennyiben kiderül, hogy az mégis – igazolhatóan – eladásra, vagy más
személynek átadásra kerül, az kizárással jár – további – ezen támogatási formából. 

Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  kérelemben  közölt  adatok  a
valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kérelmem elbírálása során megállapításra kerül, hogy
valótlan adatokat tüntettem fel, a kérelmem elutasításra kerül. 

Hozzájárulok  a  kérelemben  szereplő  adatok  szociális  igazgatási  eljárás  során  történő
felhasználásához.

Biharnagybajom, 2021. november ……

……………………………………
aláírás

A kérelem benyújtásának határideje: 2021. november 30. 
(A határidő jogvesztő!)

Csatolandó dokumentumok:
a) pont szerinti ellátásban részesülők esetében a jogosultságot megállapító határozat;
d)  pont  alapján  benyújtandó  kérelemnél  a  család  valamennyi  tagjának  szükséges  a  rendszeres
pénzellátásban  részesülő  személy  esetén  a  pénzellátás  folyósítását  igazoló  szelvény;
keresőtevékenységet végző esetén munkáltatói igazolás

(*A megfelelő aláhúzandó!)



A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:

Név Születési hely, idő Anyja neve
Rokoni

fok

Társadalom-
biztosítási

Azonosító Jel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Jövedelmi adatok  (Azokról szóló IGAZOLÁS CSATOLANDÓ!)

A jövedelmek típusai
Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös

háztartásban élő
házastárs/élettárs

jövedelme

A kérelmező családjában
élő egyéb személyek

jövedelme
Összesen

1.Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló

egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és

táppénz

2.Társas és egyéni
vállalkozásból származó

jövedelem

3.Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT, RSZS, ápolási díj)

4.Ingatlan, ingó
vagyontárgyak

értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából

származó jövedelem
5.Nyugellátás, baleseti

nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások

6.A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó

támogatások (GYES, GYED.
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)

7.A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres

pénzbeli ellátás

8.Föld bérbeadásából
származó jövedelem

9.Egyéb (pl. ösztöndíj)

10.Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):…………………..…….Ft/hó

2. függelék a 12/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez



ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Név: ……………………………………………………………………………………………..

4172  Biharnagybajom,  …………………………….……  út/utca  ……………..  szám  alatti

lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének  a  szociális  célú  tüzelőanyag  támogatás  helyi  szabályairól  szóló

12/2021.  (XI.  4.)  önkormányzati  rendelete  alapján  megállapított  természetbeni  juttatásként

….. m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Biharnagybajom, …………………………………

…………………………………………. ………………………………………….

                           átadó                                                                        átvevő


