
HIRDETMÉNY 

 

                             SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL 

 

 
Sajólád Község Önkormányzat képviselő-testületének a szociális célú tűzifa 

támogatásról szóló 8/2019.(IX.18.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiakról 

tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot. 

 

A korábbi évekhez hasonlóan lehetőség nyílik a szociálisan rászorultak számára 

tűzifa támogatás iránti igény benyújtására. 

 

A szociális célú tűzifa támogatás azoknak állapítható meg,  

 

a) akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000-Ft/fő), egyedül 

élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 500 %-át (142.500-Ft/fő). 

 

b) és vegyes fűtéssel rendelkeznek és a lakás téli fűtését ezzel biztosítják. 

 

Az (a) és a b) pontban megállapított feltételeknek együttesen kell fennállniuk. 

 

A szociális célú tűzifa támogatás kizárólag természetben nyújtható és háztartásonként 

csak egy jogosult részesülhet támogatásban. 

 

A szociális célú tűzifa támogatási kérelmet a Polgármesteri Hivatalba lehet benyújtani 

az 1. melléklet szerinti nyomtatványon 2019. november 15. (péntek) napjáig. A 

benyújtásra nyitva álló határidő jogvesztő. 

A jogosultság megállapításához csatolni kell a lakásban élő család minden tagjára 

vonatkozó, a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolásokat, a vegyes tüzelésre 

vonatkozó, 2019. július 01. napját követően vásárolt legalább 5 q tűzifa, vagy 5 q szén 

mennyiségről szóló számlát. A támogatás odaítéléséről az Egészségügyi - Szociális 

Bizottság dönt. A kapott támogatás felhasználását a helyszínen a Polgármesteri Hivatal 

ellenőrizheti. 

A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, 

csak saját maga használhatja fel. Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére 

biztosított tűzifát értékesíti vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult 

igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor 

a támogatásból kizárható. 

Amennyiben a kérelmező vagy a kérelmezővel életvitelszerűen egy háztartásban élő 

személy az igénylést megelőző 3 éven belül a korábban részére biztosított tűzifát 

értékesítette vagy azzal visszaélt és ez hatóság által jogerősen megállapításra került, 

jelen rendelet alapján az igénylésből a kérelmezőt ki kell zárni. 

 

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019. NOVEMBER 15. (PÉNTEK) NAPJA (elmulasztása 

jogvesztő) 

 
Sajólád, 2019. szeptember 18.                                        Veres Mária 

                                                                                             jegyző 


