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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

16/2016.(XI.17.) önkormányzati rendelete  

a szociális tűzifa juttatás szabályairól 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

 

1.§ Az Önkormányzat szociális célú tűzifa támogatást biztosít annak a személynek, aki 

Berente községben lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él és a rendeletben 

meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 

 

 

Értelmező rendelkezések 

 

2.§ (1) Jövedelem számítás szempontjából a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet alkalmazásában: 

Háztartás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti háztartás. 

Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti jövedelem. 

 

 

Jogosultsági és eljárási szabályok 

 

3.§  (1) Szociális tűzifa támogatásra jogosult az a személy aki:  

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

aa) aktív korúak ellátására jogosult, 

ab) időskorúak járadékára jogosult, 

ac) települési támogatásra különösen lakhatási támogatásra jogosult, 

      b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 

ha lakóháza fűtésére fatüzelést alkalmaz és háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg a 85.500.- Ft/fő/hó összeget. 

 

(2) A támogatás iránti kérelem erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, a Berentei  

Közös Önkormányzati Hivatalba nyújtható be, 2016. november 17. napjától 2016. december 

12. A határidő jogvesztő. 

 

(3) Szociális tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, egy 

jogcímen, függetlenül az abban élő személyek számától.  

 

(4) A támogatás mértéke, háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiségű tűzifa. 

 

(5) A kérelemről Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozattal dönt. 
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(6) Berente Község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

 

Záró rendelkezések 

 

4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetését 

követően hatályát veszti a 23/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet.  

  

  

 

 

 

Nyeste József               Nagy Boglárka  

alpolgármester               jegyző                                                                          

         
 

 

 

A rendelet kihirdetve az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

Berente, 2016. november 17. 

 

 

   

                                                                               Tóth Istvánné  

                                     főmunkatárs 

 
 


