
Tisztelt Lakosság! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI.3.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása 

alapján Medina Község Önkormányzat polgármesterének 8/2020. (XI.5.) a szociális tűzifa juttatás 

szabályairól szóló önkormányzati rendelete szerint, lehetőség van a természetben nyújtott szociális 

célú tűzifa támogatás igénylésére. 

A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételei: 

Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő medinai lakos jogosult, akinek 

családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg: 

- egy személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 % - át, 

- kettő vagy több személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 

% - át. 

A szociális ellátás iránti kérelmet 2020. november 30-ig az Önkormányzatnál erre a célra 

rendszeresített igénylőlapon lehet benyújtani. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett 

igazolásokat, mellékleteket a kérelméhez csatolni. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. 

Szociális tűzifa hozzájárulást lakásonként egy személy részére legfeljebb egy alkalommal lehet 

megállapítani, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  

A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a 

kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel: 

• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 

aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult, tekintet nélkül annak 

természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, vagy 

• települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, vagy 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban 

él, 

• 65 év feletti nyugdíjas, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 300 % - át, egyedül élő esetén a 350 % -át. 

A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló famennyiség e 

célú felhasználásáig van lehetőség. 

Medina, 2020. november 5. 
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