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16 / 2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete
A szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról az 57/2013. (X.
4.) BM rendelet (a továbbiakban „R”) 3.§. (1) bek.-ben foglalt felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az Önkormányzat részére nyújtott kiegészítő támogatás felhasználására a
következő rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a közigazgatási területén élő
rászorulók fűtési költségeinek enyhítésére természetbeni juttatás formájában nyújtott
átmeneti segélyként, tűzifát biztosít.
(2) A juttatást a képviselő-testület a „R” - ben az Önkormányzat részére meghatározott
támogatás mértékéig nyújtja.
(3) A támogatásra elsősorban a rendkívüli krízishelyzetben lévő jövedelem nélküli,
munkanélküli, nyugdíjas, vagy tartósan beteg, személyek, jogosultak, akiknek
lakóhelyük fűtéséhez szükséges tüzelőanyag nem áll rendelkezésre és az egy főre jutó
jövedelem a családban élők esetén: 57.000 .- Ft/fő, egyedülálló esetén: 85.500.- Ft/fő
összeget nem haladja meg.
(4) A támogatás odaítélése során előnyt élveznek a:
a) nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, illetve rokkantsági ellátásban
részesülő;
b) fogyatékossági támogatásban részesülő;
c) mozgáskorlátozott személy;
d) tartósan beteg, ápolásra szoruló
e.) aktív korú ellátott, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő,
f.) lakásfenntartási támogatásban részesülő rászorulók
2. §
(1) A támogatás odaítélése kérelem alapján történik.
(2) A kérelmeket legkésőbb a támogatás odaítélésére vonatkozó Miniszteri döntést követő 30
napon belül lehet benyújtani a Közös Önkormányzati Hivatal tardi szociális ügyintézőjéhez.

Az időpontot követően kérelem nem nyújtható be. Azonos lakcímmel rendelkező több
kérelmező esetén csak egy személy részére lehet támogatást megállapítani.
3. §
A szociális célú tűzifára való jogosultságról és a támogatás mértékéről a beérkezett kérelmek
alapján - a rendelkezésre álló mennyiségi keret figyelembe vételével - a átruházott
hatáskörben a polgármester dönt.
4. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet az 57/2013. (X. 4.) BM rendeletben foglalt elszámolási kötelezettség
teljesítését követően, 2014. április 30.-án hatályát veszti.
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