
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete 

A szociális célú tűzifa juttatásról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőnyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 2.§. (1) 

bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

(1) E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben ( 

továbbiakban: Szt.) és a pénzbeli és szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

folyósításának szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. Rendeletben foglaltakat az e 

rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) E rendelet alkalmazásában: 

a.) Nyugdíjminimum: a kérelem elbírálásakor érvényben lévő öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege 

b.) A jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem 

benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását 

megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a megelőző egy évet kell tekinteni 

c.) Lakóhely, tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározottak, 

d.) Környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti helyszíni szemle, amelynek a 

célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak, telezettségei 

teljesítésének vizsgálata 

e.) Háztartás: az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők 

közössége, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt 

élőnek kell tekinteni azt a gyereket is aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg 

nem az igénylő lakásában lakik. 

 

2.§. 

 

(1) Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociális rászoruló személynek, aki 

Fülöp Község bejelentett lakóhellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen él, valamint az e 

rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel. 

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a 

támogatás. 

(3) Fülöp községben  lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy 

kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként. 

 

3.§. 

 

Térítésmentesen, szociális célú tűzifa juttatásban részesülhet, az alábbi feltételek egyidejű 

fennállása esetén, legfeljebb 2 m3 mennyiség erejéig az: 

 



a.) aki a szociális tűzifa igénylésre vonatkozó kérelmét az e rendeletben 

meghatározottak szerint Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi 

Kirendeltségén ( továbbiakban: hivatal) benyújtotta, 

b.) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyszemélyes 

háztartás (egyedül élő ) esetén a 300%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs az 

Szt.-ben meghatározott mértéket meghaladó vagyona. 

c.) akinek, vagy a háztartásban élő személyek valamelyikének nincs a birtokában 2 m3-t 

meghaladó mennyiségű tűzifa 

d.) a támogatás megállapítása során előny élvez(nek), aki a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

da.) aktív korúak ellátására, 

db.) időskorúak járadékára 

dc.) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 

lakásfenntartási támogatására jogosult. 

e.) akinek életében rendkívüli, létfenntartást veszélyeztető eset következett be,  egyedi 

elbírálás alapján, az  e rendelet 3.§. b.) pontjában meghatározott egy főre eső 

jövedelmétől  legfeljebb 20%-át meghaladó mértékig  el lehet térni. 

 

4.§. 

 

Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának ideje: 2014. november 

17. napjától 2015. február 5. napjáig. 

 

5.§. 

 

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során 

környezettanulmány végezhető. 

 

6.§. 

 

Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag 

megállapításra került, hogy az nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított 

tűzifa esetében 15.000.-Ft + Áfa/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére. 

 

7.§. 

 

Ez a rendelet 2014. november17. napján lép hatályba és 2015. április 30. napján hatályát veszti. 

 

 

/:Hutóczki Péter:/     /:Dr. Szombati Csaba:/  

    polgármester                                                                jegyző 

 

A rendelet kihirdetve. 

 

Fülöp, 2014. november 14. 

        /:Dr. Szombati Csaba:/ 

          jegyző 



 


