
INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2015.  (XI.26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁS SZABÁLYAIRÓL 
 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26.§.-

ában, 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 
 

        1. § A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre 

terjed ki, amennyiben Ináncs közigazgatási területén lakóhellyel vagy bejelentett 

tartózkodási hellyel rendelkeznek. 

 

 

2. Eljárási rendelkezések 
 

2. §  A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület 

gyakorolja. 

 

3. § (1) A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelem a rendelet 1. mellékletében 

meghatározott formanyomtatványon az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatalban 

(a továbbiakban: Hivatal) terjeszthető elő 2016. január 5. napjáig. 

 

 (2) A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelemhez mellékelni kell 

  a) az Szt. 10. § (2)-(4) bekezdése alapján számított jövedelem alátámasztására 

jövedelemigazolást az 5.§ (1) bekezdés b) pontja esetében, amely fénymásolatban 

is becsatolható,   

  b) az 5.§.(1) bekezdés a)-ab) pontjaiban megfogalmazott jogosultságot 

alátámasztó határozatot. 

 

 (3) Nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vállalkozásból származó jövedelem 

esetén adóbevallással már lezárt időszakra vonatkozóan az adóhatóság által 

kiállított jövedelemigazolást, egyéb esetben könyvelő által aláírt 

jövedelemigazolást.  

  

  

4. § (1)  A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. mellékletét képező átvételi 

elismervény aláírásával igazolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Szociális célú tűzifa juttatás 

 

 

 5.§ (1)  Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szociális célú 

tűzifát biztosíthat 

a) annak a személynek, akinek a háztartásában a Szt. szerinti 

aa) aktív korúak ellátására, 

ab) időskorúak járadékára jogosult él,továbbá 

ac) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak, valamint 

b) azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, 

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

d) normatív lakásfenntartási támogatásban részesül 2015. január 1 és 2015.december 31-e 

között bármilyen időtartamban 

feltéve, hogy az ingatlan  szénnel és tűzifával is fűthető és erről nyilatkozik. 

 

(2) Az 1) bekezdés a)-ac) pontban lévő jogosultakat előnyben kell részesíteni az elbírálás 

során. 

 

(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor. 

 

 

 

4.Záró rendelkezések 

 

6.§.(1) Ez a rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba és 2016.április 15. napján hatályát 

veszti. 

 

 

 

 

Kiss Péter                                          Nagyné Halmai Katalin  

polgármester                                  jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: Ináncs, 2015. november 26. 

 

 

 

Nagyné Halmai Katalin  

jegyző 

 

 

 

 


