
FELHÍVÁS 
 SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSÉRŐL 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Belügyminiszter által a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt 2022. évi pályázaton elnyert 

támogatás összegéből megvásárolt tűzifát (a továbbiakban: tűzifa) a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás 2022. évi 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint osztja ki a szociálisan rászorulók részére. 

Az Önkormányzat a jelen rendelet alapján támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

Az Önkormányzat a rendelkezésére álló mennyiség erejéig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát 

biztosít azon Sárkeresztúr község közigazgatási területén lakó és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező természetes személyeknek, akik megfelelnek a rendeletben meghatározott feltételeknek. 

Csak olyan kérelmező részesülhet a jelen rendelet szerinti tűzifa támogatásban, aki életvitelszerűen a kérelemmel 

érintett lakásban él, és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. 

A támogatás nyújtása a jogosultak között a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig az alábbi 

sorrend figyelembevételével történik: 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) szerint 

aktív korúak ellátására jogosultak; 

b) a Szoctv. szerint időskorúak járadékára jogosultak; 

c) Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról és a szociális 

ellátásokról szóló 4/2016. (V.3.) önkormányzati rendelete alapján lakhatáshoz nyújtott települési 

támogatásban részesülők; 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők; 

e) a Szoctv. szerinti egyedül élő vagyok és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér 150%-át 

(bruttó 300 000Ft); 

f) három vagy több gyermeket nevelő család, akiknek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 

minimálbér 200%-át (bruttó 400 000Ft); 

g) 2022. november 30-ig 65. életévüket betöltött személyek, akiknek az egy főre jutó jövedelme nem haladja 

meg a minimálbér kétszeresét (bruttó 400 000Ft) 

h) a különleges méltánylást érdemlő kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 

meg a minimálbér 150%-át (bruttó 300 000Ft). 

Fenti körülményeket igazolni kell! 

A támogatás mértéke: az egy jogosult számára megállapítható tűzifa mennyisége a kérelmek számától függ. 

A kérelmet 2022. november 7. napjától 2022. november 17. napjáig lehet benyújtani a Sárkeresztúri 

Polgármesteri Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő.  

A kérelmek elbírálása és a támogatás megállapítása Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartozik. A Bizottság a támogatási kérelmek tárgyában 

legkésőbb 2022. november 25. napjáig határozattal dönt. 

A polgármester 2022. november 28. – 2022. december 23. között gondoskodik a tűzifának a jogosultak részére 

történő átadásáról. 

A tűzifa átvételét a támogatásban részesülő átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

A támogatás megállapítása kérelemnyomtatvány benyújtása alapján történik, mely nyomtatvány a Polgármesteri 

Hivatalban elérhető, illetve a honlapról letölthető. 

Sárkeresztúr, 2022. november 4. 
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