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MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
… /2014. (XI. 22.) önkormányzati rendelete  

A SZOCIÁLIS CÉLÚ T ŰZIFA JUTTATÁSRÓL 
 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. §-a (2) bekezdésében és a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 
46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételei tárgyában az 
alábbi rendeletet alkotja:  

1. § 

(1) Szociális célú tűzifa juttatásra jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre 
eső jövedelem nem haladja meg az alábbi értékeket: 

a) Egy személyes háztartás esetén 57.000 Ft 

b) Kettő vagy több személyes háztartás esetén 42.750 Ft. 

(2) A tűzifa juttatás  

− egy háztartásban csak egy személynek,  

− 2 m3 mennyiségben,  

− egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve a kihűlés vagy fagyhalál 
veszélyének fennálltát),  

− kizárólag természetbeni ellátás formájában  

állapítható meg. 

(3) Kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Paksi Alapszolgáltatási Központ 
családgondozójának javaslata alapján a tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható. 

(4) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló törvény szerint: 

a) aktív korúak ellátására, 
b) időskorúak járadékára, 
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra vagy 
d) lakásfenntartási támogatásra jogosult. 

(5) Az elbírálás során előnyt élvez továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelő család. 

 
2. § 

(1) A tűzifa iránti kérelmeket az átmeneti segély iránti kérelem szerinti formanyomtatványon 
2014. december 1. napjától az önkormányzat rendelkezésére álló szociális célú tűzifa készlet 
kimerüléséig, de legfeljebb 2015. január 31. napjáig lehet benyújtani az önkormányzat 
hivatalához azzal, hogy a tűzifa vásárlás céljából benyújtott és még el nem bírált átmeneti 



segély iránti kérelmeket tűzifa iránti kérelemnek kell tekintetni. A határidő elmulasztása 
jogvesztő. 

(2) A szociális célú tűzifa juttatásra irányuló eljárásra az átmeneti segélyre vonatkozó eljárási 
szabályokat kell alkalmazni. 

(3) A szociális célú tűzifa juttatásra vonatkozó kérelmeket  Medina Község Önkormányzat 
Bizottsága bírálja el. 

(4) A juttatás házhoz szállításáról 2015. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen 
gondoskodik. 
 
 

3. § 

(1) Az önkormányzat az 1. § szerinti juttatás fedezetét képező, az 46/2014. (IX. 25.) BM 
rendelet szerinti támogatás igénybevételéhez szükséges 114.000 Ft + 30.780 Ft Áfa összegű 
önrészt a 2015. évi költségvetési rendeletébe beépíti. 

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát veszti. 

(3) Kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

Medina, 2014. november 17. 

 

 
   Vén Attila         Garai László 
  polgármester                  jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került:  

Medina, 2014. november 22. 

              Garai László 
         jegyző 
 


