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Módosította:  
21/2013. (XI.29.)  önkormányzati rendelet 
15/2014. (XI.28.)  önkormányzati rendelet 
16/2015. (XI.27.)  önkormányzati rendelet 
7/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete  



Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2013.(I.23.) önkormányzati rendelete 
a szociális tűzifa juttatás szabályairól 

 

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 30 § (1) bekezdés f) pontja 
alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének 
kikérésével a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 1/2013. (I.23.) önkormányzati rendelet 
módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 

1. § (1) A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 1/2013. (I.23.) önkormányzati rendelet 1. 
§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1)1 Az a személy, akinek az 1 főre jutó jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 
250%-át, és 
 a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 
aa) aktív korúak ellátásában részesülhet, 
ab) időskorúak járadékában részesülhet, 
b) a települési és étkeztetési támogatásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati   
rendelet szerint a lakhatáshoz kapcsolódó költségek rendszeres viselésével kapcsolatos 
- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - 
támogatásban részesülhet, 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család 
szociális tűzifára jogosult. 

 
(2)2 Az (1) bekezdésben szabályozott természetbeni támogatás iránti kérelmet a kérelmező az erre 
a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújthatja be az Önkormányzati Hivatalhoz.  
(3)3 A támogatást minden év február 15. napjáig lehet egyszer igényelni.3  
(4)4 Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható a támogatással beszerzett, rendelkezésre álló 
tűzifa mennyiség terhére.  
(5) A támogatási kérelemről Fülöpháza Község Önkormányzatának polgármestere határozattal 
dönt.  
 
2. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.  
 
3. § Ez a rendelet 2013.január 28. napján lép hatályba. 

1 Módosította a 7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2018. december 1. napjától.  
2 Módosította a 16/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2015. december 1. napjától  
3 Módosította a 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2014. 12.01. napjától.  
4 Módosította a 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2013.12.02. napjától.  
 

                                                             
 


