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DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 
12/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható helyi 

szociális ellátásokról szóló 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1.§.  
 

(1) A pénzbeli és természetben nyújtható helyi szociális ellátásokról szóló 6/2012.(VI.29.) 
önkormányzati rendelet a következő „szociális célú tűzifa támogatás „  alcímmel és a 
következő 5/A §-al egészül ki: 

 
Szociális tűzifa támogatás 

 
5/A. §. 

 
(1) Az önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatással együtt rendelkezésére álló keret mértékéig a rászorulóknak természetbeni 
szociális tűzifa támogatást biztosít. 

(2) Természetbeni szociális tűzifa támogatásra jogosult az a személy, aki 
a) megfelel a helyi szociális rendelet 5.§. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, 
b) lakása fával fűthető és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, 
c) a háztartásban élő személyek egyikének sincs birtokában 2 m3-nél több tűzifa. 

(3) Háztartásonként csak egy személy igényelhet támogatást, támogatásként legalább  1 
m3, de legfeljebb 3 m3 adható. 

(4) A tűzifa kiszállításáról a támogatás megállapítását követő három napon belül az 
önkormányzat gondoskodik,  az átvételt a jogosult aláírásával, átvételi elismervényen 
köteles igazolni. 

(5) A támogatás megállapításakor a rendelkezésre álló keret figyelembevételével előnyben 
kell részesíteni azt, aki 
a) krónikus betegségben szenved, illetve tartós beteg 
b) háztartásában több gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket tart el, 
c) aktív korúak ellátására,  
d) lakásfenntartási támogatásra 
e) időskorúak ellátására 

               is jogosult. 
(6) Az önkormányzat a fűtési idényre vonatkozó keretet és az igénylés feltételeit, módját 

közzéteszi. 
(7) A támogatás iránti kérelmet 2013. január 30-ig lehet benyújtani. 

        
(8) A R. 1. mellékletének 3./ pontja kiegészül az alábbiakkal: 

d) szociális célú tűzifa támogatás megállapítása. 

2.§. 
 

(1) E rendelet 2013. január 2-án lép  hatályba és 2013. május 31-én hatályát veszti. 

         Dávod, 2012. december 13. 
 
 
Hirtenberg János Sándor Szűcsné István Ilona 
      polgármester          jegyző 


