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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásaként a belügyminiszter pályázatot hirdetett az 5000 fő lakosságszámot meg nem 

haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifa vásárlásához vagy barnakőszén 

vásárlásához kapcsolódó támogatásra. Az igényelhető mennyiség az önkormányzat által 2020-

ban foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga, illetve a 2020. január 1-ei 

lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján került 

meghatározásra.  A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális 

rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozza akként, hogy  

 

„(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást biztosít tűzifa 

formájában: 

a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti: 

aa) aktív korúak ellátására, 

ab) időskorúak járadékára, 

ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő igénybevételére, továbbá 

ad) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak, 

b) annak a személynek, akinek a családjában mozgáskorlátozott él, 

c) azoknak a családoknak, amelyekben 3 vagy annál több gyermeket nevelnek, vagy 

d) annak a személynek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

(2) Az a) pontban lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során. 

(3) Támogatást csak egy jogcímen lehet igényelni. 

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.” 

 

A rendeletnek legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba kell lépni. 

A tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra benyújtottuk a pályázatot, a Magyar 

Államkincstár tájékoztatása szerint 18 m3 tűzifa vásárlására kapott az Önkormányzat 

támogatást.  

Az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet alapján az a kérelmező jogosult a tűzifa 

támogatásra, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 85.000 

Ft-ot. 

A kérelmeket a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalban, a rendelet melléklete szerinti 

kérelem formanyomtatványon lehet benyújtani. 

A kiszállításról 2022. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. A 

támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el. 

 

Hegymagas, 2021. október 20. 

 

Gyurka Miklósné 

   polgármester 

 


