
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1 / 2013. (II. 06.) önkormányzati rendelete 

a szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről 

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális 
célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XII. 28.) BM 
rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a közigazgatási területén élő 
szociálisan rászorulók fűtési költségeinek enyhítésére természetbeni juttatás 
formájában nyújtott átmeneti segélyként, tűzifát biztosít.  
 

(2) 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, egyedül élő esetén: 85.500.- Ft/fő 
összeget nem haladja meg. 
 

(3) 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; 
      g.) időskorúak járadékában részesülők. 

2. § 

(1) A támogatás odaítélése kérelem alapján történik.  
(2) A kérelmeket legkésőbb 2013. február hó 10.-ig lehet benyújtani a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége szociális ügyintézőjéhez. Az időpontot követően 
kérelem nem nyújtható be. Azonos lakcímmel rendelkező több kérelmező esetén csak egy 
személy részére lehet támogatást megállapítani. 

3. § 

(1) A támogatás mértéke háztartásonként  1 m³ fa  

(2) A szociális célú tűzifára való jogosultságról és a támogatás mértékéről a beérkezett 
kérelmek alapján - a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével - átruházott hatáskörben a 
polgármester dönt. 

4. § 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(3) E rendelet az 59/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglalt elszámolási kötelezettség 

teljesítését követően, 2013. június 1-jétől hatályát veszti. 
 

 
 



K É R E L E M                          1 / 2013. (II. 06.) önk. rendelet 
melléklete 

Tűzifa természetbeni támogatás megállapítására. 

Kérelmező neve:..........................................................................................… 

Anyja neve:............................................................................…......................... 

Születési helye, ideje: ........................................................................................ 

Állandó lakcím: 3416 Tard, ......................................................... 

TAJ száma:……………………………… 

Telefonszám (nem kötelező megadni):................................................................. 

Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik:  

a./ tulajdonos*, b./ bérlő*, c./ családtag*, d./ egyéb* 

A lakásban vele együtt élő közeli hozzátartozók: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Lakás nagysága: ........................m2. Komfort fokozat: szükséglakás 

Szobák száma: .......................... A lakás: komfort nélküli / komfortos 

A lakásban együtt élők egy főre jutó havi jövedelme: …………………….. Ft/Fő/hó 

Kijelentem, hogy lakásomat vegyes fűtéssel* / fával*/ szénnel* fűtöm.  

Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy helyszínen ellenőrizze a nyilatkozatban közölt 
adatok valódiságát. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek.  

Tard, 2013. ................. hó ….. nap 
...................................................... 
                  kérelmező 

* megfelelő rész aláhúzandó 
 


