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TÁJÉKOZTATÓ  

A SZOCIÁLIS TŰZIFA KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁRÓL 

 
Tisztelt Lakosok! 

 

2021. évben is benyújthatók szociális tűzifa kérelmek a KÉRELEM 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ formanyomtatványon. 
 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

támogatásról szóló 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete az alábbiakról rendelkezik:  

 

(1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy 

családnak, aki a lakásának vagy lakás egy részének a fűtését fatüzelésre alkalmas 

tüzelőberendezéssel biztosítja, valamint a lakókörnyezete a szociális ellátásokról szóló 2/2015.( 

III. 24.) számú önkormányzati rendelet szerint rendezett és: 

 

a. akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 

120.000 forintot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, lakásfenntartási 

támogatásban részesül. 

b. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg a 120.000 forintot, valamint 

c.  80 évet betöltött egyedül élő személy esetén, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg a 120.000 forintot 

 

(2) Az azonos lakcímre bejelentkezett személyek közül csak egy személy igényelheti a tűzifa 

támogatást. 

 

(3) A fenti feltételekről eltérően a hatáskör gyakorlója indokolt esetben méltányosságot 

gyakorolhat. 

 

(4) Az (1) bekezdésben szereplő jogosultak közül, a kérelmek elbírálása során előnyt élveznek: 

 

a. aktív korúak ellátására, 

b. időskorúak járadékára, 

c. egyedülálló nyugdíjas / vagy időskorúak járadékában részesülő  

d. 70 éven felüli házaspár  

e. lakásfenntartási támogatásra jogosult 

f. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

g. gyermekét egyedül nevelő szülő  

h. három vagy többgyermekes család  

i. a családban tartós beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él  

 

Az önkormányzat háztartásonként rászorultságtól függően, minimum 1, maximum 5 erdei m3 tűzifa 

támogatást nyújt azon személyek részére, akinek kérelmét a képviselő-testület pozitív elbírálásban 

részesítette. 

 

A támogatásra jogosult, aki bejelentett cserkúti lakos és életvitelszerűen a településen tartózkodik.  

 

 



Cserkút Község Önkormányzat 
                7673 Cserkút, Alkotmány u. 8.  

Tel/Fax: 72/564-125 

 

A szociális tűzifa kérelmek benyújtási határideje:  

2021. október 22. 
 

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány beszerezhető a Cserkúti 

Hivatalban (Cserkút, Alkotmány utca 8.), vagy letölthető a www.cserkut.hu 

oldalról (a nyomtatványhoz szükséges jövedelemigazolás) 


