
Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

10/2013.(XI.28.) 

önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról 

Rohod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet 3. 
§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

l. § Rohod Község Önkormányzata természetbeni juttatásként szociális célú tűzifát 
(továbbiakban: tűzifa) biztosít jogosult háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiségben. 

2. § Tűzifára az a személy jogosult aki, vagy akinek a háztartásában olyan személy él, aki e 
 rendelet hatálybalépése napján  

   a) időskorúak járadékában vagy 

   b) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy 

   c) aktív korúak rendszeres szociális segélyében vagy 

   d) normatív lakásfenntartási támogatásban részesül vagy 

   e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy, 

   f) krónikus betegségben szenved, illetve tartós beteg. 

3. § A jogosultság megállapításánál figyelembe kell venni, hogy 

            a) a kérelmező háztartásában lévő tűzifa mennyisége a kérelem benyújtásakor 2 m3-nél 
kevesebb legyen, 

b) a kérelmező háztartásából más személy szociális célú tűzifa támogatást nem 
igényelt, 

c) a kérelmező lakása fával fűthető legyen és rendelkezzen fatüzelésre alkalmas 
fűtőberendezéssel. 

4. § Az önkormányzat hivatalának szociális ügyintézője előzetes felmérést készít a 
beérkezett kérelmek alapján a jogosultak köréről, majd szociális körülményeik alapján, 
e rendeletben foglaltak figyelembevételével javaslatot tesz a döntéshozatalra. 

5. §     A tűzifára jogosultság megállapításáról, az odaítélt tűzifa mennyiségéről átruházott 
hatáskörben eljárva a polgármester egyedi határozattal dönt. 

6. § Az önkormányzat a tűzifát a támogatott lakóhelye előtti közterületre szállítja. 



7. §    A támogatás iránti kérelmet e rendelet alapján az önkormányzat által készített kérelem 
formanyomtatványon lehet benyújtani. 

8. § Ez a rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba és 2014. február 15-ével 
hatályát veszti.  

Rohod, 2013. november 27. 
 
 
 
 
                          Éles Tibor             Czakó Sándor 
                         polgármester         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel 2013. november 28-án.  
          A levétel időpontja: 2013. december 09. napja. 
 
 
 
 

                                                                                                                Czakó Sándor 
                     címzetes főjegyző 

 


