
TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szociális célú tűzifa – támogatás igényléséhez 

 

Tisztelt besenyőteleki Lakosok! 

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szociális célú tüzelőanyag – támogatásról szóló 10/2022. (XI.24.) Önkormányzati rendeletének 

értelmében Besenyőtelek Községi Önkormányzat a rászoruló kérelmezők részére - kemény tűzifa - 

formájában ingyenesen szociális célú tüzelőanyag – támogatást nyújt. A nyújtható támogatás mértékét a 

kedvezően elbírált kérelmek száma határozza meg, de nem lehet több tíz mázsánál. 

A rendelet hatálya kiterjed Besenyőtelek község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező állampolgárra, aki életvitelszerűen a megadott lakcímen él és a lakásának fűtését 

fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló törvény szerint 

 a.) aktívkorúak ellátására vagy 

 b.) időskorúak járadékára vagy 

 c.) lakásfenntartási és lakhatási támogatásra jogosult vagy 

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

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. A kérelmek elbírálása során 

előnyben részesül az a kérelmező, aki rendezett lakókörnyezetet tart fenn. 

 

Egy ingatlanban azonos bejelentett lakcímmel rendelkező, vagy életvitelszerűen egy háztartásban élő 

személyek által benyújtott kérelmek közül csak egy kérelem támogatható. Támogatás állapítható meg 

annak, akinek a háztartásában az együtt élő személyek, egy főre eső jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500 Ft) 250 %-át, (azaz 71.250 Ft –ot) 

egyszemélyes háztartásba élő (egyedül elő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

500 %-át, (azaz 142.500 Ft-ot) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

 

A rendelet alkalmazásában egy háztartásban élők közössége: a rendelet kihirdetésének napján (2022. 

november 24.) egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanban állandó lakcímmel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező, továbbá az ingatlanban életvitelszerűen tartózkodó személyek összessége. Az egy 

háztartásba való tartozás vizsgálata során jelen bekezdés előírásain túl más szempontot nem lehet 

figyelembe venni. 

Ezt, valamint a támogatás igénylésének egyéb feltételeit (egy háztartásban élés, fával való tüzelés ténye 

stb.) kétség esetén az önkormányzat környezettanulmány készítése során ellenőrizheti. 

Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra –függetlenül a 3.§ –ban meghatározott feltétel 

teljesülésétől, - az a személy, család, aki tűzifával egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik 

életvitelszerűen.  

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem él senki, a támogatás nem 

kérhető! 

Nem jogosult tűzifa támogatásra, akinek életvitele, jelenlegi anyagi helyzete nem indokolja a szociális 

tűzifa kérelem támogatását.  

Amennyiben a jogosult a részére biztosított tűzifát értékesíti, nem saját célra, vagy rendeltetésétől 

eltérően használja fel, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, 

köteles az ingyenesen biztosított tűzifa ellenértékének a visszafizetésére. 

A támogatásként megítélt tüzelőanyag támogatottak ingatlanához (alapesetben közvetlenül az ingatlan elé 

ledepózva) való kiszállításáról Besenyőtelek Községi Önkormányzat gondoskodik 2023. február 15. 

napjáig. A kemény tűzifa saját ingatlanon belül található tárolási helyre való rakodása a támogatott 

kötelessége. 



A kérelmeket Besenyőtelek Község Polgármesteri Hivatalához (Besenyőtelek, Fő út 89.) a kiküldött 

formanyomtatványon kell benyújtani, és azoknak oda is kell beérkezniük  

2022. november 28-december 9-ig. 

 

A határidő elmulasztása jogvesztő! 
 

A szociális tűzifa kérelem benyújtásakor a következő igazolásokat legyenek szívesek becsatolni: 

 

-ha  a kérelmező nyugdíjas - akkor a 2022. évi zöld igazolást a havi nyugdíjáról, 

 

-ha   a kérelmező kereső tevékenységet folytat - kereseti igazolás a nettó jövedelemről, 

 

-ha a kérelmezőnek nincs bejelentett munkahelye- nyilatkozatot az alkalmi munkából szerzett 

jövedelemről, 

 

-ha a kérelmező munkanélküli - határozat a munkanélküli járadékról, a kapott szociális ellátásról, 

 

-ha a kérelmező vállalkozó, a kérelem benyújtását megelőző évi jövedelmükre vonatkozó 

adóhatósági igazolást. 

 

 

 

 

Besenyőtelek, 2022. november 24. 

 

 

 

 

 

Bozsik Csaba sk. 

    polgármester 
 


