TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2021. (X. 29.)
rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
(1) E rendelet célja, hogy Tiszadob településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága
alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás,
átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés
menetét.
(2) E rendelet hatálya kiterjed Tiszadob közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott állandó
lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.
2.§
(1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza nem térítendő
természetbeni támogatásként 1,5 m3 szociális tűzifa segélyben részesíti. A támogatásért
ellenszolgáltatást nem kér.
(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény szerint:
a.) aktív korúak ellátására
b.) időskorúak járadékára
c.) települési támogatásra
d.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő.
(3) Támogatásban részesül az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme:
a.) egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a
400 %-át (114.000 Ft) nem haladja meg.
b.) kettő vagy több együtt élő személy esetében a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át
(85.500 Ft) nem haladja meg.
(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(5) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját
használatra használhatja
3. §
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - függetlenül a 2.§-ban meghatározott feltétel
teljesülésétől - az a személy, család
a.) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel
fakitermelést végzett,

b.) akinek ingatlana annak fűtésrendszer-kialakítása miatt tűzifával egyáltalán nem
fűthető.
4.§
(1) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem
kérhető.
(2) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Térségi Tiszadobi CSGYSZ
családgondozójának javaslata alapján tűzifajuttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.
5.§
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet benyújtásával, kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2021. november 30. napjáig folyamatosan lehet Tiszadob Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalához benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálásáról Tiszadob Nagyközség Önkormányzat Polgármestere dönt.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

6.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2021.év november 1. lép hatályba, és 2022.02.15-én hatályát veszti.
Tiszadob, 2021. október 28.

Bán György sk.
Polgármester

Kihirdetve:
2021. 10. 29.

Horváth Ernő sk.
Jegyző

