
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

21/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátásokról szóló 21/2008. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. §  A szociális ellátásokról szóló 21/2008. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) a következő alcímmel és 13. §-sal egészül ki: 

 

"Szociális célú tüzelő segély 

 

13. §    (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (a 

továbbiakban: BM rendelet) alapján megpályázott és Bodajk város számára 

jóváhagyott 39 m
3
, azaz 390 q tűzifa mennyiségi keret erejéig a Humánügyi 

Bizottság a hozzá benyújtott kérelemre átmeneti szociális segélyt természetben 

nyújtott szociális ellátásként, legfeljebb 693.420 Ft értékben, kizárólag tüzelő 

segély formájában, háztartásonként legfeljebb 5 m
3
 erejéig, tűzifa juttatásként 

állapíthat meg. 

(2) Tüzelő segélyre jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át.  

(3) A kizárólag tüzelő segély iránti, 6. melléklet szerinti kérelemhez 

jövedelemigazolást nem kell csatolni, helyette a kérelmező nyilatkozik a (2) 

bekezdésben foglaltakról. 

(4) Tüzelő segélyre jogosultság megállapításánál előnyt élvez, aki a BM rendelet 

2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 

(5) Ez a § és a 6. melléklet 2015. április 1. napján hatályát veszti." 

 

2. §       A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) 

bekezdésében, 12. §-ában, 16. §-ában és 23. §-ában "az Egészségügyi és 

Szociális" szövegrész helyébe "a Humánügyi" szöveg lép. 

 

3. §  A Rendelet 6. melléklete helyébe a melléklet lép. 

 

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszti. 

 

 

 Wurczinger Lóránt  Nagy Csilla 

 polgármester jegyző 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bodajk, 2014. november 5. 

 Nagy Csilla 

 jegyző 



melléklet a 21/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez 

 

     

Bodajki Polgármesteri Hivatal 
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KÉRELEM 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA SEGÉLYHEZ 

 
Kérelmező neve:…………………………................................................................................... 

Születési neve:…………..…………............................................................................................. 

Születési helye, ideje:……………………………………………………………........................ 

Anyja neve:………………………………………………………………………....................... 

Lakóhelye:………………………………………………………………………......................... 

Tartózkodási helye:………………………………………………………………....................... 

 

 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

 
Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy családomban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, azaz 42.750 Ft-ot. Büntetőjogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc 

napon belül a hatóság értesíti 

a) az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről, 

b) az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőbe nem számító 

időtartamokról, a hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendő eljárásról, 

c) az iratokba való betekintés és nyilatkozattétel lehetőségéről, valamint 

d) arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági eljárás 

lefolytatása céljából történő továbbításához való hozzájárulásnak minősül. [Ket. 29. § (9) bek.]  

 

Értesítést kérek a Ket. 29. § (9) bekezdésben foglaltakról (a megfelelő válasz aláhúzandó): 

 

igen / nem 
 

 

Bodajk, 2014. ………………. hó …… nap 

           

           

             ……………………………….. 

       kérelmező aláírása 

 


