
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2020. (XI. 06.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 15/2020. (IX.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Eplény 
Községi Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben,  
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti 
jogalkotói hatáskörében eljárva,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli 
el: 
 
1. § Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa 

támogatásról szóló 15/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. § Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult az Eplény községben bejelentett 
lakóhellyel rendelkező személy, akinek családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
360%-át, egyedül élő személy esetében a 470%-át, feltéve hogy: 
a) a kérelem benyújtásának időpontjában 
aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(a továbbiakban: Szt.) szerint aktív korúak ellátására vagy időskorúak 
járadékára jogosult,  
ab) a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvény szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket vagy rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel,  
ac) a lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott települési támogatásra 
jogosult,  
ad) közmunkaprogramban vesz részt,  
ae) a gyermekét egyedülálló szülőként neveli,  
af) egyedül élőként a jövedelme kizárólag öregségi nyugdíjból, rokkantsági 
ellátásból vagy rehabilitációs ellátásból származik,  
ag) a családban rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy 
él,    
ah) a családban élő személyek a 70. életévüket betöltötték, 
b) a kérelem benyújtásának évében rendkívüli települési támogatást kapott.” 

 
2. § Az Ör. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § (1) A támogatás iránti kérelmet 2020. november 16. napjáig, az 1. 
melléklet szerinti nyomtatványon, a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 



Hivatalához kell benyújtani személyesen, elektronikus vagy postai úton. A 
határidő elmulasztása jogvesztő.” 
 

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
Eplény, 2020. november 6. 
 
 
 
 

Fiskál János  dr. Dancs Judit  
polgármester jegyző 

 
 
 
 


