
TÁJÉKOZTATÓ  

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL 

 

A téli időjárás a családok, az idősek egy részének nagy nehézséget okoz, mely az 

energiaválság miatt fokozódik. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat célja, hogy a 

cibakházi lakosokat segítse és támogassa szociális támogatásokkal, tűzifa támogatással. 

2022. évben is sikeresen pályáztunk szociális célú tűzifára, mely során 444 erdei m3 

keménylombos tűzifát vásárolhat az önkormányzat 9 867 900 Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatásból.  

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, a szociális célú tűzifát 

elsősorban annak a személynek biztosít, aki  

• aktív korúak ellátására, vagy 

• időskorúak járadékára, vagy 

• rendszeres lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra, vagy 

• ápolási díjra, vagy 

• közgyógyellátásra, vagy 

• fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy 

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

törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy 

• Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 

javaslata alapján a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy. 

 

Ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak maximum kettő erdei m3 

keménylombos szociális célú tűzifa állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy 

alkalommal, kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállása esetén. 

 

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a 

támogatás.  

 

A cibakházi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - 

ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.  

 

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

támogatás nem kérhető! 

 

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy Cibakháza 

Nagyközségi Önkormányzat ellenőrzi, hogy a kérelmező Cibakházán bejelentett 

lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, a lakása fával fűthető és az 

átvett tűzifa támogatás az ingatlan területén fellelhető-e. 

 

A szociális célú tűzifa iránti kérelmet Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testületének a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági 

szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló 19/2022. (X. 13.) önkormányzati 

rendeletben előírt formanyomtatványon kell benyújtani.  

 



A kérelmet 2022. november 2. naptól 2022. november 30. napig lehet benyújtani. A 

HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ! (a határidő elmulasztása esetén 

igazolásnak nincs helye, a jogosultság elveszik.)  

 

A kérelemhez csatolni kell: 

• Az aktív korú ellátását, vagy időskorúak ellátását, ápolási díjat, közgyógyellátást, 

fogyatékossági támogatást megállapító határozat másolatát, vagy  

• a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet igazoló iratot (pl.: kórházi zárójelentés, 

orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), és az egy háztartásban élő közeli 

hozzátartozók jövedelmi helyzetével kapcsolatos igazolásokat. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a támogatás kizárólag Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás 

rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló 19/2022. (X. 13.) 

önkormányzati rendeletében foglalt feltételek fennállása esetében állapítható meg. 

 

Bővebb tájékoztatás és a kérelem formanyomtatvány igényelhető 2022. november 2. 

naptól 2022. november 30. napig a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális 

Irodáján (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.) személyesen, vagy telefonon a 06-56/477-

001/120 és a 121 melléken, illetve a hivatal@cibakhaza.hu e-mail címen, valamint letölthető a 

www.cibakhaza.hu internetes oldalról is.  

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy a szociális célú tűzifára a jogosultsága fennáll, kérem, 

hogy a kitöltött formanyomtatványon a szükséges mellékletekkel együtt a kérelmét a fenti 

határidőig szíveskedjen benyújtani! 

Cibakháza, 2022. október 13. 

 

 

         Hegyes Zoltán  

          polgármester 
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