
Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2016. ( IX.23. ) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 
 

Letkés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése, a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-a, és a 47. § (3) 
bekezdése alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
1. § (1) Letkés Község Önkormányzata térítésmentesen szociális célú tűzifát biztosít azon szociálisan 
rászoruló személynek, aki Letkés községben bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén 
életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.   
 
(2) Vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként legfeljebb 5 erdei m3 szociális célú tűzifa - az 
alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén - annak a személynek nyújtható:    
a) aki a szociális tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét e rendeletben meghatározottak szerint a 
Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Letkési Kirendeltségén személyesen, vagy 
meghatalmazottja útján benyújtotta,  
b) * akinek a háztartásában az együtt élő személyek egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedül élő esetén a 400 %-át,  
c) akinek, vagy a háztartásában élő személyek valamelyikének nincs a birtokában 2 m3-t meghaladó 
mennyiségű tűzifa, és kizárólag fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyekről a 
kérelem benyújtásakor nyilatkozik,  
d) akinél a jövedelem a b) pontban meghatározott mértéket legfeljebb 10 %-kal meghaladja, és 
esetében különös méltánylást érdemlő körülmény – tartós betegség, magas gyógyszerköltség – áll 
fenn.   
 
(3) A szociális rászorultság elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki: 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt. ) 
szerint:  
aa) aktív korúak ellátására jogosult, vagy 
ab) időskorúak járadékára jogosult, vagy 
ac) települési támogatásként folyósított lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 
ba) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy 
bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő család. 
 
(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak, és egy alkalommal 
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.  
 
(5) Azonos feltételekkel rendelkező kérelmezők esetében az alacsonyabb jövedelmű kérelmező a 
támogatható.  
 
2. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül az 1. § (2) bekezdésében 
meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család, azon ingatlan vonatkozásában, mely 
tűzifával egyáltalán nem fűthető.  
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem 
kérhető.  
 
 



3. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. (1. sz. melléklet) A kérelmező a 
hiányosan benyújtott kérelmét 3 munkanapon belül kiegészítheti, a szükséges egyéb 
dokumentumokat pótolhatja. A kérelemhez csatolni kell a feltüntetett jövedelmeket tartalmazó 
igazolásokat, valamint azt a határozatot, amelyben a megállapított ellátás, jogcím alapján a 
kérelmező előnyben részesül.  
 
(2) * A tűzifa iránti kérelmeket a Rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon minden év 
december 1. napjától – az önkormányzat rendelkezésére álló szociális célú tűzifa készlet 
kimerüléséig, de legfeljebb a következő év január 20. napjáig - lehet a Márianosztrai Közös 
Önkormányzati Hivatal Letkési Kirendeltségén benyújtani, mely határidő elmulasztása jogvesztő. 
  
(3) * A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, és a beérkezés sorrendjében 
történik. Amennyiben a kérelem beérkezésekor – figyelemmel a beérkezés sorrendjére – már 
kiosztható szociális tűzifa nem áll rendelkezésre, úgy a kérelem elutasítandó. 
 
(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a tűzifa kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.   
 
(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. (2. sz. melléklet)  
 
4. § A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során 
környezettanulmány végezhető.   
 
5. § A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját 
használatra használhatja fel. Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát 
értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az 
ingyenesen biztosított tűzifa értékének, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére. 
 
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
(2) Jelen rendelet alkalmazásában a háztartás, a jövedelem és az egy főre jutó jövedelemvizsgálata 
kapcsán a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 
 
 Letkés, 2016. szeptember 22. 
 
                                                                      Kovács István sk.                        Bahil Emilné dr. sk. 
                                                                       polgármester                                jegyző   
 
Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet a mai napon – az önkormányzat hirdető tábláján történő kifüggesztéssel – kihirdetésre 
került.  
 
Letkés, 2016. szeptember 23. 
                                                                                                                  Hegedűs Ferencné sk. 
                                                                                                                          aljegyző 
Módosító rendelet:  
*5/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2018. november 27. 
 
Letkés, 2018. november 27.  
                                                                               Hegedűs Ferencné  
                                                                                         aljegyző                                


