
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2013.(I.26.) önkormányzati rendelete 

 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás  

jogosultsági feltételeiről 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szoctv.) 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, 

továbbá a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatatásáról szóló 59/2012.(XI.28.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:                                                                                

 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

Jelen rendelet hatálya kiterjed Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) önkormányzati rendeletében 

(továbbiakban: Ör.) meghatározott személyekre. 

 

Eljárási rendelkezések 

 

2.§ 

 

Jelen rendeletben szabályozott támogatás megállapítására az Ör-ben foglalt eljárási   rendelkezéseket 

kell alkalmazni. 

 

3.§ 

 

(1) A szociálisan rászorulók részére átmeneti, természetbeni ellátásként szociális célú tűzifa támogatás 

(továbbiakban: tűzifa támogatás) állapítható meg egyedi elbírálás alapján hivatalból, vagy kérelemre 

az 59/2012.(XI.28.) BM rendeletben megállapított mennyiség erejéig. 

 

(2)A tűzifa támogatás iránti kérelmeket 2013. február 1. napjáig lehet benyújtani a Lengyeltóti Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz az „Átmeneti segély” elnevezésű formanyomtatványon. 

 

(3) Egy személy vagy család egy kérelmet nyújthat be. 

 

4.§ 

 

(1) Tűzifa támogatást lehet megállapítani annak a tűzifával fűtő, szociálisan rászorult személynek, 

akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén ennek 250%-át. 

 

(2) A szociális rászorultság szempontjából előnyt élvez, aki a Szoctv. rendelkezései szerint  

 a) aktív korúak ellátására, 

 b) időskorúak járadékára, 

 c) lakásfenntartási támogatásra – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

 formában történő nyújtására –  

jogosult, és 

 

 d) három vagy több gyermeket nevel, 

 e) gyermekét egyedül neveli, 

 f) egyedülálló, 

 g) 70 éven felüli házaspár (élettárs). 

 

 

 

 



(3) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő 

személyek és háztartások számától. 

 

(4) A támogatás mértéke háztartásonként maximum 1 m3 lehet. 

 

(5) A szociális célú tűzifa támogatásból nem részesülhet az a személy vagy család, aki az 

önkormányzat által egyéb módon biztosított tűzifából 2012. szeptember 1-ét követően részesült. 

 

5.§ 

 

A tűzifa szállításáról és a rászorulókhoz történő eljuttatásáról az önkormányzat térítésmentesen 

gondoskodik. 

 

6.§ 

 

A tűzifa támogatás megállapításáról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás 

visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről a Népjóléti, Oktatási, 

Művelődési, Sport- és Ifjúságpolitikai Bizottság dönt. 

 

  

Záró rendelkezések 

 

7.§ 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2013. április 1-én hatályát veszti. 

 

 

 

Lengyeltóti, 2013. január 25.    

 

 

 

 

  dr. Szatmári Ibolya           Zsombok Lajos 

                      jegyző                         polgármester 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. január 26-án. 

  

             dr. Szatmári Ibolya 

            jegyző 

 
 


