
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatásról 

(egységes szerkezetben; hatályos: 2016.11.11. napjától) 

 

 

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 

eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Tard Község Önkormányzata a közigazgatási területén élő rászorulók fűtési költségeinek 

enyhítésére természetbeni juttatásként tűzifa támogatást biztosíthat annak a lakása fűtését fatüzelésre 

alkalmas tüzelőberendezéssel biztosító személynek, akinek a háztartásában az egy főre számított havi 

jövedelem összege nem haladja meg az 57 000.-Ft-ot, egyedülálló esetén a 85 500.-Ft-ot. 

 

(2) A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, 

időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési 

támogatásra, vagy lakásfenntartási támogatásra jogosultak, és 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. 

 

2. § (1) A tűzifa támogatás odaítélése kérelem alapján történik.  
1(2) Tűzifa támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon legkésőbb tárgyév 

december 5. napjáig lehet benyújtani a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi 

Kirendeltségén. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő 

személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmére vonatkozó igazolást, valamint a 

nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj vagy egyéb nyugdíjszerű ellátás összegéről szóló tájékozató 

levelét. 

 (3) A kérelmekről átruházott hatáskörben eljárva, az önkormányzat részére megállapított támogatás 

mértékéig az Ügyrendi Bizottság dönt. 

(4) A támogatás mértéke legfeljebb 2 m3/fő, amely egy háztartásban csak egy személynek nyújtható. 

 

3. § Tard Község Önkormányzata a szociális tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

 

4. § E rendelet alkalmazásában: 

1. háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti háztartás 

2. jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti jövedelem 

3. tűzifa: a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet szerinti kemény lombos fajtájú 

tűzifa. 

 

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

 

        Dr. Jakab Orsolya jegyző 

        nevében és megbízásából: 

 

 

 

            Gál János           dr. Hajdu Katalin 

         polgármester          kirendeltség vezető 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015.10.29. 

 

     

                                                
1 Módosította: 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelet (Hatályos: 2016.11.11. napjától) 



 

1. melléklet a 12/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

K É R E L E M 

tűzifa 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: tulajdonos/ bérlő/családtag/egyéb* 

A lakásban vele együtt élő közeli hozzátartozók: 

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

Lakás nagysága: ........................m2.  

Komfort fokozat: összkomfortos/ komfortos/ komfort nélküli/szükséglakás*   

Szobák száma: ..........................  

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, …….…………………….. 

 

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

                       kérelmező 

 

 

 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

 


