Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013.(I. 16.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló
14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a követezőket rendeli el:
1. §
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális
ellátásokról szóló 14/2010. (IV.30) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) az
alábbi 9/A §-al egészül ki:
„ 9/A § (1) Szociális célú tűzifajuttatásra jogosult az a személy, aki a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
a) aktív korúak ellátására
b) időskorúak járadékára
c) lakásfenntartási támogatásra
d) a rendelet 9 §-a szerinti átmeneti segélyre
jogosult, amennyiben rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel.
(2)
A kérelem elbírálásánál előnyt élvez az a kérelmező, aki a háztartásában kiskorú
gyermeket nevel, vagy egyedülálló, 65 év feletti személy.
(3)
Háztartásonként legfeljebb egy kérelmező jogosult az ellátásra. Háztartásonként
legfeljebb egy köbméter, de legfeljebb 800 kg tűzifa megítélésére kerülhet sor.
(4)
Amennyiben a jogosult kéri, úgy az Önkormányzat által fenntartott Városgondnokság
intézmény gondoskodik a tűzifa térítésmentes kiszállításáról a jogosult tartózkodási helyére.
A jogosult részére a Városgondnokság a határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc
munkanapon belül köteles a megítélt tűzifa mennyiséget kiszállítani. A kiszállítás költségei
Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetését terhelik.
(5)
A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek beérkezésének határideje: 2013.
január 28. napja. A benyújtás helye: Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala (cím: 8174
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.) A kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti
nyomtatványon lehet benyújtani. A kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy a saját maga és a
háztartásában élő személyek létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben vannak,
vagy várhatóan ilyen helyzetbe kerülnek. Nyilatkoznia kell a kérelmezőnek a rendkívüli
élethelyzet fennállásáról, illetve várható bekövetkezéséről és annak okáról is. A 2013. január
28. napja után beérkezett kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül utasítja el az elbírálásra
hatáskörrel rendelkező. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nyújtható be.
(6)
A támogatás feltétele, hogy a kérelmező és a háztartásában élő személyek
vonatkozásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet állapítható meg, vagy
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annak bekövetkezte valószínűsíthető, melynek enyhítésére, illetve megelőzésére szükséges a
szociális célú tűzifa támogatás. A támogatás a rendelet hatálya alatt egy háztartásra
vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal állapítható meg.
(7)
A kérelmező a megítélt szociális célú tűzifát kizárólag önmaga, illetve a háztartásában
élő személyek lakhatási céljaira, fűtésre köteles felhasználni. Ellenkező célú felhasználás
esetén a jogosult köteles a tűzifa támogatást az Önkormányzatnak visszafizetni a szállítási
költségekkel növelt összegben. A megítélt szociális célú tűzifa értéke kilogrammonként 22,2
Ft. A szállítási költség 3.000.- Ft. A tűzifa rendeltetésszerű felhasználását a Polgármesteri
Hivatal ellenőrizheti.
(8)
A szociális célú tűzifa támogatási kérelmek elbírálására a Kulturális- és
Szociálpolitikai Bizottság jogosult. A hatáskörrel rendelkező Kulturális- és Szociálpolitikai
Bizottság legfeljebb a Belügyminiszter 59/2012. (XI. 28.) rendeletében megítélt 59 köbméter
tűzifa mennyiség odaítéléséről dönthet.”

2. §

E rendelet 2013. január 21. napján lép hatályba és 2013. március 31. napján hatályát
veszti.

Balatonkenese, 2013. január 15.

Tömör István
polgármester

Dr. Nánássy Elek
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. január 16. napján kifüggesztésre
került.

Balatonkenese, 2013. január 16.

Dr. Nánássy Elek
jegyző
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1/2013. (I. 16.) számú önkormányzati rendelet 1. melléklete
Kérelem szociális tűzifa igénylésre
Név: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve, születési hely, idő: ……………………………………………………………………………….
Kérem, hogy részemre szociális célú tűzifa támogatást szíveskedjenek megállapítani
………………… kg mértékben (legfeljebb: 800 kg, azaz egy köbméter tűzifa igényelhető).
Kérem / nem kérem a megítélt tűzifa mennyiséget lakcímemre kiszállítani (megfelelő rész
aláhúzandó).
Nyilatkozom, hogy a háztartásomban fatüzelésre alkalmas fűtőberendezés van.
Nyilatkozom, hogy magam, illetve a háztartásomban élő személyek létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben vannak, illetve ilyen helyzetbe kerülnek a tűzifa
támogatás nélkül.
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kialakulásának, illetve bekövetkezésének
okai a következők:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy a kérelmemben leírtak a valóságnak mindenben megfelelőek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kérelmemben foglaltak nem fedik a valóságot, úgy a
tűzifa támogatás értékének és a kiszállítási költségnek a visszafizetésére vagyok köteles.
Tudomásul veszem, hogy pozitív elbírálás esetén a megítélt tűzifa támogatást saját
háztartásomban a magam és háztartásomban élők javára, fűtési céllal vagyok köteles
felhasználni. Tudomásul veszem, hogy ellenkező célú felhasználás esetén a tűzifa támogatás
értékének visszafizetésére és a szállítási költségek megfizetésére vagyok köteles.
Tudomásul veszem, hogy a tűzifa rendeltetésszerű felhasználását a Polgármesteri Hivatal
ellenőrizheti.
Balatonkenese, 2013. …………………………….
………………………………………………….
kérelmező aláírása
3

