
Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2015. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

 

Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 

2.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához 

természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható, a helyi önkormányzatok szociális 

célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás iránti pályázaton elnyert 

mennyiség erejéig. 

(2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, aki 3 vagy több – nappali 

tagozaton tanuló- gyermeket nevel, vagy 70. életévét betöltötte és lakásának fűtését 

fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 

(3) Az elbírálás során előnyt élvez, aki  

a) aktív korúak ellátására, 

b) időskorúak járadékára, 

c) települési támogatásra jogosult, 

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

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

(4) A támogatás iránti igényeket 2016. február 15. napjáig lehet benyújtani. 

(5) A (2) bekezdésben foglaltakon túl - méltányosságból - szociális célú tűzifa támogatás 

állapítható meg krónikus beteg, vagy a gyermekét egyedül nevelő személy, valamint a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került családok részére. 

(6) A települési önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

(7) Szociális célú tűzifa támogatásként háztartásonként legfeljebb 5 m
3
 tűzifa adható. 

(8) A támogatás iránti kérelmet 1. mellékletben maghatározott formanyomtatványon lehet 

benyújtani. 

(9) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(10) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás 

nem kérhető.  

(11) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás esetén a tűzifa támogatás 

összegét az elrendeléstől számított 30 napon belül vissza kell fizetni. 

 

2.§ 

(1) A települési önkormányzat képviselőtestülete e rendelet 3.§ által szabályozott ellátás 

megállapítását a polgármesterre ruházza át. 

(2) A polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörben – hozott döntéséről 

szintén határozatot hoz. 

(3) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be. 

 

Záró rendelkezések 

3. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Oláh Krisztián  Gál Béla 

polgármester    jegyző 

 


