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Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról szóló  
22/2017 (XII.18.) 12/2018 (XI.05.)önkormányzati rendelettel módosított 

8/2017.(XI.6.) önkormányzati rendelete 
(egységes szerkezetbe foglalt szövege) 

 
 

 
 
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikke (1) bek. a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 42.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2017. 
évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének I.9. pontjában foglaltakra a 
szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról a következő rendeletet alkotja meg. 
 
 
 
                                                                      1.§ 
 
 
1) 1Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére 

a téli fűtési időszakra – a pályázata alapján megállapított és az önkormányzati önrész – 
mennyiségében természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít.  

2)  
2.) A tűzifa juttatásra az a magánszemély jogosult, akinek: 
 

a) háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének   (jelenleg: 28.500 Ft) 200%-át, azaz 57.000 Ft-
ot. 

b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át, azaz 71.250 Ft-ot. 

c) lakása fával fűthető. 
 
        3.) A  lakhatási támogatásban részesülők és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket  
              nevelők részére – szükség esetén-  az  1) bekezdésben foglalt tűzifamennyiségen felül is   
              biztosítani kell a tüzelőanyagot.  
 
  4,)     2 A tűzifa igénylési kérelmeket folyamatosan, legkésőbb a tárgyév október 15-ig lehet   
             benyújtani a Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatalba papíralapon vagy elektronikus 
             úton. A kérelmekhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők havi 
             jövedelméről kiállított jövedelemigazolásokat. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi  
             szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§. (1)  
             bekezdésében meghatározottak kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a   
             kérelmüket.  
          
        5.) A kérelmekről – átruházott hatáskörben- a polgármester egyedi határozattal dönt. 
 
        6.) Az átvett ( kiszállított) tűzifa mennyiségéről a kérelmezők az átvétel helyén átvételi el- 
              ismervényt írnak alá. 
 

                                                           
1 Módosította a 12/2018 (XI.05.) önk. rend. 1.§-a Hatályos: 2018. XI.10-től 
 
2 Módosította a 22/2017 (XII.18.) önk. rend. 1.§-a Hatályos: 2018.I.01-től 
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        7.) 3 Az ellátottanként (háztartásonként) megállapítható tűzifa mennyisége 1 erdei m3.  
               A lakhatási támogatásban részesülők és a halmozottan hátrányos helyzetű  
                gyermeket nevelők részére 2 erdei m3. 
 
 
        8.) A tűzifa kiszállításának költsége az önkormányzatot terheli, a tüzelőanyagért semmiféle  
             ellenszolgáltatás  nem kérhető. 
 
 
 
                                                                     2.§ 
 
 
1.)  Jelen rendelet  2017. november 15-én lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a 

10/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 

 
 
 
Hosszúhetény,  2017. október 20. 
 
 
 
 
                       dr. Csörnyei  László  sk.                                         dr. Orbán  László sk. 
                               polgármester                                                               jegyző  
 
 
 
 
 

     Kihirdetési záradék: 

 

 

 

 
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2017. november 06-án kihirdetésre 
került. 
 
 
Hosszúhetény, 2017. november 06. 

 

 

         
                                                                                              Dr. Orbán László sk. 

         jegyző 
 

                                                           
3 Módosította a 12/2018 (XI.05.) önk. rend. 2.§-a Hatályos: 2018. XI.10-től 


