
Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2022.(XI. 25.) önkormányzati rendelete 

 

a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről 

 

 

Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésére, valamint a Belügyminisztérium által 

meghirdetett Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC  törvény 

3. melléklet 2.2.1. pontja a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatásra a pályázat 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) Mezőhék Község Önkormányzata térítésmentesen szociális célú tüzelőanyagot 

(keménylombos tűzifa tüzelőanyagot) biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, 

aki Mezőhék községben bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén 

életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 

(2) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyag támogatásban 

részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

2.§ 

 

(1) A szociális célú tüzelőanyag támogatás természetbeni ellátásként adható annak a 

személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal 

küzd, feltéve, ha a kérelmező: 

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, 

b) egy személyes háztartásban él, és a nettó jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. 

c) lakása fával fűthető. 

(2) A kérelem elbírásánál –a jogosultsági feltételek megléte esetén-előnyt élveznek azok a 

rászorultak, akik aktív korúak ellátására; időskorúak járadékára vagy –tekintet nélkül 



annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására-települési támogatásra 

(e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosultak. Előnyt 

élveznek továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. 

(3) Az igényléseket a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon 2022. december 9-ig 

lehet benyújtani a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mezőhéki 

Kirendeltségéhez. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek 

meglétét, továbbá a kérelem elbírásánál kiemelten kezelendő körülményeket a 

kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell. 

(4) Háztartásonként legfeljebb 5 erdei köbméter szociális célú tüzelőanyag 

(keménylombos tűzifa) adható. 

(5) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni 

juttatásra. 

(6) A szociális célú tüzelőanyag kiszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. Az átvételt 

a jogosult aláírásával köteles igazolni a rendelet 2. melléklete szerint. 

(7) A szociális célú tüzelőanyag mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet 

mennyiségétől függően kerül kiosztásra. 

(8) A kérelmekről-átruházott hatáskörben a polgármester egyedi határozattal dönt. 

 

3.§ 

 

Ez a rendelet 2022. november 26-án lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti. 

 

 


