
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl szociális célú tűzifa támogatás állapítható meg annak a 
személynek is, aki
a) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
b) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.
(3)  A beérkezett  kérelmek elbírálásánál  előnyt  élvez  az e  rendelet  2.§ (1)  bekezdés  a)-c) 
pontjában  meghatározott  rászorult,  illetve  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelő család.
(4)  A tűzifa  támogatás  ugyanazon lakott  ingatlanra  csak egy jogosultnak állapítható  meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek, és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról 
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

                                                  A támogatás igénylésének menete
                                                                             3.§
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.
(2) A kérelmeket  2015. november 20-ig az önkormányzati  hivatal  szociális  ügyintézőjénél 
lehet benyújtani.
(3)  A kérelmek  elbírálása  a  képviselő-testület  hatáskörébe  tartozik,  amely  a  támogatásról 
legkésőbb 2015. december 17-ig testületi határozattal dönt.
(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

                                                                                              Gyékényes Község Önkormányzata
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A SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL 

                                                   - a rendelet kivonatos ismertetése - 
 

A támogatásra vonatkozó általános szabályok 
A rendelet célja, hatálya 

1.§ 
(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásról szóló BM pályázati felhívás alapján a központi költségvetés a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatás keretére pályázott Gyékényes Község Önkormányzata. 
 

A támogatás feltételei 
2.§ 

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként háztartásonként 
legfeljebb 3m3 tűzifát biztosít annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 200%-át, 
egyedül élő esetén 300%-át, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvény szerinti 

a) aktív korúak ellátására, 
b) időskorúak járadékára, 
c) településilakásfenntartási támogatásra 

jogosultaknak. 



Tájékoztatjuk a tisztelt gyékényesi lakosságot a szociális tűzifa támogatás ez évi lehetőségéről

A kérelmeket 2015. november 20-ig az önkormányzati hivatal szociális ügyintézőjénél lehet 
benyújtani,  melynek  során  a  támogatási  lehetőségről  és  annak  feltételeiről  tájékoztatást 
nyújtunk.

A  kérelmek  elbírálása  a  képviselő-testület  hatáskörébe  tartozik,  amely  a  támogatásról 
legkésőbb 2015. december 17-ig testületi határozattal dönt.

                                                                                              Gyékényes Község Önkormányzata

                        A SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS  
  
 



 

 






