
Földeák  Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

24/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete 
a természetben nyújtott tűzifa támogatásról 

  
 
Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a helyi  önkormányzatokról 
szóló  –  módosított –  1990.  évi  LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a 
helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet 2.§-ában kapott felhatalmazás 
alapján, figyelemmel a szociális  igazgatásról  és szociális ellátásokról szóló – 
módosított – 1993. évi III. törvény rendelkezéseire a következőket rendeli el:  
  

I. fejezet 
A rendelet célja, hatálya 

  
  1. § A rendelet célja, hogy szabályozott keretek között a szociálisan rászorult 
személyek részére tűzifához való hozzájutás biztosítsa a téli időszakban.  
 2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Földeák község közigazgatási területén élő, 
bejelentett lakóhellyel  vagy tartózkodási hellyel rendelkező:  

 a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben 
az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a 
szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Óföldeák község 
területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvény szerint Földeák községben bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik. 
 

II. fejezet 
Természetben nyújtott tüzifa támogatás 

 
 

3. §  Földeák község Önkormányzata természetben nyújtott szociális ellátásként 
tüzifát biztosít annak a szociálisan rászorult személyeknek, akinek a háztartásában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegét, egyedül élő személy esetén a 200 %-át. 
4.§ A támogatás mértéke legfeljebb 8 q tűzifa, egyszeri alkalommal.  

 
 

III. fejezet 
Eljárási rendelkezések 

 
A támogatás igénybevételének módja 

 



5. § (1) Az eljárás kérelem alapján indul. A kérelmet Földeák község Körjegyzőségi 
Hivatalában (6922 Földeák, Szent László tér 1.) kell előterjeszteni, a külön erre 
rendszeresített formanyomtatványon. 
(2) Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet. 
(3) A kérelmet 2013.január 15. napjától  2013.  január 30.  napjáig lehet benyújtani.  
(4) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó 
személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi 
adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell 
becsatolnia. 
(5) A jövedelemigazoláshoz csatolni kell: 
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói igazolást, 
b) a munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított 
ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított 
igazolást, 
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem 
benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek 
hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot 
d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a 
kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról 
e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett 
nyilatkozatot tesz a havi átlagos jövedelméről 
(6) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt, aki 
a) aktív korúak ellátására 
b) időskorúak járadékára, 
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatása,  
vagy 
d) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására 
lakásfenntartási támogatásra jogosult. 
7. § A támogatással kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a szociális bizottságra 
ruházza át. 
 

IV. fejezet 
Záró rendelkezések 

  
7. § Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.  
 
 

Vass Imre    Wéberné Bandur Rozália 
                  polgármester                                   körjegyző 

 
 
Záradék: 
A rendeletet a képviselő-testület 2012. december 12-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2012. december 21-én – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került 
kihirdetésre. 
 
Földeák, 2012. december 21. 
                                                                                Wéberné Bandur Rozália 
                                                                                               körjegyző 



 


