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támogatás helyi szabályozásáról szóló rendeletének elfogadása  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2013. április 12-én megtartott rendkívüli képviselőtestületi 

ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti a napirendi pont tartalmát.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a napirendi pont tartalmával.  
 
 1./ Napirendi pont 
 
                                                     Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi 
szabályozásáról szóló rendeletének elfogadása  

     
Mudriczki József polgármester:  
Immár második éve önkormányzatunk a szociális célú tüzifa beszerzésére sikeresen pályázott. 
A szociális tüzifa szétosztását rendeletben kell szabályoznunk.  
 
Varró Gyula jegyző:  
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 
szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására a 
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól az önkormányzatoknak rendeletet kell alkotniuk. 
Erre készítettünk tervezetet, mely tartalmazza, azokat a kitételeket, hogy a településünkön, kik 
azok a személyek, akik ezen típusú segélyezésben, természetbeni juttatásban részesülhetnek.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki elfogadja a rendelet tervezetben foglaltakat, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a rendeletet.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 2/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásához 
 

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 
bekezdése alapján, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 25. § (3) bekezdés bb.) pontjában, és a 
26. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 41. § (4) bekezdése alapján ugyanezen törvény 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet 
2. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól a 
következőket rendeli el: 
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Általános szabályok 
 

1. § 
 

(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolód kiegészítő 
támogatásról szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet alapján a központi költségvetés a 
helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatást biztosított Parád Nagyközség Önkormányzata számára. 

 
(2) E rendelet célja, hogy Parád településen élők részére támogatást nyújtson szociális 

rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra és meghatározza a 
természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, mint egyszeri tűzifa juttatás 
ellátási forma jogosultsági feltételeit. 

 
 

(3) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
meghatározottakat kell érteni. 

 
A támogatás feltételei 

 
2. § 

 
(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként fűtési 

szezononként maximum 1 m2 darabolt tűzifát biztosít annak a személynek, aki 
a. lakásfenntartási támogatásra jogosult, 
b. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, 
c. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 
d. közgyógyellátásra jogosult 
e. 3 vagy annál több gyermeket nevel, 
f. ápolási díjra jogosult 
g. családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át 

nem haladja meg 
 

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 
(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, 

csak saját céljaira használhatja fel. 
 

(4) Az önkormányzat által beszerzett tűzifa darabolásáról, térítésmentes kiszállításáról 
a közmunka program keretében az önkormányzat gondoskodik. 

 
(5) A tűzifa átvételét, a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

 
 

3. § 
 

(1)  A tűzifa támogatás megállapításáról - átruházott hatáskörben eljárva - a település 
polgármestere jogosult döntést hozni.  
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(2)  A támogatást kérelemre, hivatalból, illetve az önkormányzati szervezetek jelzése, a 

településen működő karitatív civil szervezetek javaslatai alapján állapíthatja meg a 
település polgármestere. 

 
4. § 

 
Ezen rendelet 2013. április 12. napján lép hatályba rendelkezéseit a 2013. január 1. és 
április 30. napja között nyújtandó természetbeni tűzifa támogatások odaítélésénél kell 
alkalmazni. 
A rendelet 2013 május 1-én hatályát veszti. 
 

 
Mudriczki József polgármester:  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          

 
 
 
 
 
                            Kucsera György                                           Csortos Béláné 
                              jkv. hitelesítő                                                  jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 
 

Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 


