
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

1.§ Tordas Község Önkormányzata természetbeni, vissza nem térítendő ellátás formájában az 

e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételek alapján szociális tűzifa támogatást 

nyújt a Tordas község területén életvitelszerűen élőknek. 

 

2. § (1) A tűzifa támogatás iránti kérelmet 2020. november 15-ig lehet benyújtani az 1. sz. 

melléklet szerinti nyomtatványon a Tordasi Polgármesteri Hivatalban. 

 (2) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a családja a kérelem benyújtását 

megelőző havi jövedelméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén a tárgyévi 

nyugdíjösszesítőt és az utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy az utolsó havi 

számlakivonatot, egyéb jövedelmekről a jövedelem igazolására alkalmas 

dokumentumot. 

(3) Ha a kérelmezőnek vagy családtagjának nincs munkáltatója és nem nyugdíjas, valamint 

egyéb jövedelme sincs, akkor a kérelemben erről nyilatkoznia kell. 

 

3. § (1) A támogatást annak a tűzifával fűtő személynek lehet megállapítani, akinek családjában 

az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő nyugdíjas esetén a 450 %-

át és az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem 

rendelkezik. 

(2) Az elbírálás során előnyt élveznek  

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

ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy 

pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (különösen a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 

támogatásban részesülők) jogosultak, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok, 

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. 



(3) A tűzifa támogatás lakásonként legfeljebb 5 m³. 

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra lakásonként kizárólag egy személynek 

állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Egy 

személy csak egy kérelmet adhat be.  

(5) Tordas Község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kér. Az Önkormányzat térítésmentesen gondoskodik a tűzifa 

házhoz szállításáról. 

 

4. § A Képviselő-testület a tűzifa támogatás elbírálásra vonatkozó hatáskörét a Szociális 

Bizottságára ruházza át. 

 

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2021. május 31. napjával hatályát 

veszti. 

 

 

Juhász Csaba 

polgármester 

dr. Zay Andrea 

jegyző 

 

 

 

 

 


