
 

  

 

 

Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2020. (XI. 4.) rendelete  

a természetben nyújtható szociális célú tűzifa juttatásról 

 

Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontja szerinti feladatkörében, a 143. § (4) 

bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.8. pontja szerinti támogatás Baksa 

községben történő végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Baksa község közigazgatási területén állandó bejelentett 

lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő 

személyekre. 

 

2.§ Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 96 erdei köbméter 

keménylombos tűzifa vásárlásra kapott támogatást. A támogatást az önkormányzat a szállítás 

költségével egészíti ki és vállalja, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

3.§ (1) Térítésmentesen, szociális tűzifára jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása 

esetén, legfeljebb 2 m3 mennyiség erejéig az:  

 

a) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét, egyszemélyes háztartás 

(egyedül élő) esetén a 5,5-szeresét, és 

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.  

 

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg 

a támogatás. 

 

(3) A térítésmentes szociális célú tűzifa juttatásban részesülő személyekről a képviselő-testület 

zárt ülésen dönt, a 4. §-ban foglaltak figyelembe vételével.  

 

4.§  A jogosultság megállapításánál előnyt élveznek, ebben a sorrendben, akik 

 

a) aktív korúak ellátására, 

b) időskorúak járadékára, 

c) lakhatási támogatásra jogosultak az önkormányzat 2/2015. (II. 28.) rendelete 

alapján, vagy 

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek, 

e) egyedül élő nyugdíjasok. 

 

5.§ Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag 

megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen 

biztosított tűzifa esetében 15 000 Ft + ÁFA/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének 

visszafizetésére. 



 

  

. 

 

6.§ A jogosultság elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület e 

rendelet 3. §. (1) a) pontjában előírt feltételeknek nem megfelelő kérelmező esetében, indokolt 

esetben méltányosságból megállapíthatja a jogosultságot.  

 

7.§ Értelmező rendelkezés:  

      - életvitelszerűen él a településen, aki az elbírálás időpontjában legalább 3 hónapja állandó 

      lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik. 

 

8.§ Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. április 30-án hatályát veszti. 

 

 

Baksa, 2020. november 3. 

 

                                                                                       

                                                                                     

Tóth Gábor s.k.                                                                            Takácsné Jauk Ibolya s.k.                                                                                                                                                   

 polgármester                                                                                           jegyző 

 

 

A rendeletet a képviselő-testület 2020. november 3–án tartott ülésén fogadta el. 

 

 

A rendeletet kihirdettem: 2020. november 4. 

 

 

 

Némethné dr. Salamon Krisztina s.k. 

                   aljegyző                                                                 

 

 

 


