
Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2015. (I. 13.) számú önkormányzati rendelete  

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 1/2013.(I.29.) rendelet módosításáról 
 

 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 
bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX. 25.) BM rendeletének végrehajtására a 
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 1/2013.(I.29.) számú önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) módosításáról a következőket rendeli el: 

       
1. § 

 
A rendelet célja, hatálya 

 
A Rendelet 1 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 46/2014.(IX. 25.) BM rendelet alapján a központi költségvetés a helyi 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást 
biztosított Fadd Nagyközség Önkormányzata számára, tűzifa támogatáshoz. 
 
A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat 
annak a személynek, aki 

a) Aktívkorúak ellátására 
aa) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy 
ab) Rendszeres szociális segélyben részesül, vagy 

b) Időskorúak járadékában részesül, vagy 
c) Adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési 

támogatásban részesül, vagy 
d) Lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 
e) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy 
f) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy 
g) Közgyógyellátásra jogosult, vagy 
h) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 
i) Ápolási díjra jogosult, vagy 
j) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas. 
 
 
A Rendelet 2. § új (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
(5) Az (1) bekezdés a)-e) pontjában rászoruló kérelmezőket az elbírálás során előnyben kell 
részesíteni. Az 1) bekezdés f)-j) pontjában feltételeknek megfelelő igénylők kérelme abban az 



esetben elégíthetők ki, amennyiben az a)-e) pontokban rászorult igénylők kérelme kielégítést 
nyert. 
 
A Rendelet 3 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(2) A kérelmeket 2014. január 20. napjáig a Faddi Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
csoportjánál lehet benyújtani. 
 
A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(3) A kérelmek elbírálása a Pénzügyi és Jogi Bizottság hatáskörébe tartozik, aki a 
támogatásról a következő rendes ülésén, legkésőbb 2015. január 31. napjáig dönt. 
 
 

 
Záró rendelkezések 

 
2. § 

 
(1) E rendelet 2015. január 14. napján lép hatályba.  
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.  
 

(1) A Képviselő-testület az 1/2015.(I. 13.) számú rendeletét a szociális tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló 1/2013.(I.29.) számú rendelet módosításáról az e rendelet kihirdetését követő naptól 
hatályon kívül helyezi. 
 
 
 
 

Fülöp János     Herczig Gáborné 
 polgármester          jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a helyben szokásos módon a Faddi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. január 13. 
napján kihirdetésre került. 
 
 
 
Fadd, 2015. január 13. 
 
 
      Herczig Gáborné 
            jegyző 
  
 
 
 
 



1. sz. melléklet a 1/2013(I.29.) önkormányzati rendelethez 
Ikt.sz : •  
A kérelem benyújtható: 2015.01.20-ig. 
 

K ére lem 
 

.........................................................  (né v) (s zü l.  hel y és  idő :  ………… …………… …) 
F a d d , … … … …  u .  … … … … … . .   s z .  alatti lakos kérem, hogy részemre Fadd Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 1/2013. (I.29.) 
önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként  tűzifát biztosítani. 
A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:* 
a) Aktívkorúak ellátására 
aa) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök, a megállapító határozat 
száma:………………………….  
ab) Rendszeres szociális segélyben részesülök, a megállapító határozat száma:……………... ........ 
b) Időskorúak járadékában részesülök, a megállapító határozat száma.:………………………...... 
c) Adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési 
támogatásban részesülök, a megállapító határozat száma:…………………………………………. 
d) Lakásfenntartási támogatásra jogosult vagyok, a megállapító határozat száma: ………………. 
e) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma:……………………. 
f) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülök, a megállapító határozat 
száma…………………… 
g) Közgyógyellátásban részesülök, a megállapító határozat száma ……………………………….. 

h) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, megállapító hat. száma:………………………………… 
i) Ápolási díjban részesülök, megállapító határozat száma: ……………………………………….. 
j) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok, ……………………………………………........... 
a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:………………… 
b) rendszeres szociális segélyben részesülők, a megállapító határozat száma:……………………. 
c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a megállapító határozat száma:…………. 
d) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma:…. 
e) közgyógyellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:…………………………….. 
f) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai: 
1. Név. ................................................................. Szül.idő:…………………………  
2. Név……………………………………………… Szül.idő:………………………....  
3. Név. ................................................................. Szül.idő:………………………..  
4. Név. ……………………………………………...Szül.idő:………………………. 
5. Név. ................................................................. Szül.idő:………………………..  
g) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok, 
h) ápolási díjra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma. 
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

 
 
Fadd, 2015. ……………………………… 

……………… 
                           Kérelmező 
 
 
 

A szociális ellátás folyósítását igazolom. 
 
Fadd, 2015. ............................... 
                                                                                                            ügyintéző 



A Pénzügyi és Jogi Bizottság döntése: 
Kérelmező részére a Pénzügyi és Jogi Bizottság ……../2015. ( …..) számú határozatával 
 1 m³ tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként. 
Fadd, 2015. ……………. 
                                                                                                         Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke 



2. sz. melléklet a 1/2013.(I.29.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
 

Átvételi elismervény 
 
 
 
 

Név: …………………………………….(lakcím) 7133 Fadd, …………………... szám 
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Fadd Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló  1/2013. (I.29.) önkormányzati 
rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként 1 m³ mennyiségű tűzifát átvettem. 
 
 
 
 
 
 
 
Fadd,…………....   
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
   átadó      átvevő 


