
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 45. §-
ában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és a 42. §-ában meghatározott  feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A  rendelet  hatálya  Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  közigazgatási  területén  a
polgárok személyi  adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti  –
bejelentett  lakóhellyel,  állandó  lakcímmel  rendelkező,  a  szociális  törvény  3.  §-ban
meghatározott személyekre terjed ki.

(2) Ludányhalászi Községi Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan
rászoruló  személyek,  aki  Ludányhalászi  község  bejelentett  állandó  lakóhelyén
életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltéteknek megfelel.

2. §

(1) A –  (2)  bekezdésben  foglalt  feltételnek  megfelelő  –  szociális  rászorulók  részére  az
önkormányzat hivatalból a téli fűtéshez szükséges, tűzifa biztosításához természetbeni
ellátás formájában támogatást nyújt a  BMÖGF/69-48/2016. számú támogatói okiratban
jelzett 101 erdei köbméter összegmennyiség erejéig.

(2) Szociális célú tűzifa támogatásban részesül az alábbi jogcímek egyikének a fennállása
esetén 1,2 m3 mennyiség erejéig – az a személy aki a rendelet hatálybalépésekor

- települési lakhatási  támogatásban 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

- foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesül

részesül.

(3) Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult.

(4) A  támogatás  –  ugyanazon  lakcímen,  azonos  lakóingatlanban  élők  közül  csak  egy
jogosultnak  állapítható  meg,  függetlenül  a  lakásban  élő  személyek  és  háztartások
számától.

(5) A jogosultak a Ket. szabályai szerint szerkesztett egyedi határozattal értesíteni kell.

3. §

Jelen  rendelkezésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.



4. §

(1) Ez  a  rendelet  a  kihirdetést  követő  napon lép  hatályba  és  2017.  március  31.  napján
hatályát veszti.

Ludányhalászi, 2016. november 24.

Kovács Imre Kereszti Márta
polgármester jegyző

Rendelet kihirdetve!
Ludányhalászi, 2016. november 25.

Kereszti Márta
jegyző


