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TÁJÉKOZTATÓ 
 

Természetben nyújtott téli tüzelőanyag támogatás igényléséhez 
 

Tisztelt Lakosság! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Mezőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

saját költségvetése terhére megalkotott, ”Természetben nyújtott téli tüzelőanyag támogatás 

helyi szabályairól” szóló 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendeletét úgy módosította (a 

továbbiakban: Rendelet), hogy az arra jogosult szociálisan rászoruló kérelmezők részére 2023. 

január 30. napjától 2023. február 10. napjáig lehetővé teszi kérelem benyújtását, lignit típusú szén 

formájában történő tüzelőanyag támogatásra. A támogatás pontos mértékét a kedvezően elbírált 

kérelmek száma határozza meg, de ingatlanonként legfeljebb tizenkét mázsa lehet. 

A Rendelet módosítása szerint támogatásban részesülhet az a Mezőtárkányon lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen az érintett ingatlanban élő személy, aki 

széntüzelésre alkalmas fűtési rendszerrel rendelkezik, azzal is fűt, továbbá akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 120.000 Ft-ot, míg egyedül élő 

személy esetében a 150.000 Ft-ot, és a 2023. január 9-20-ig meghirdetett időszakban még nem 

nyújtott be kérelmet, illetve az adott ingatlanhoz kapcsolódóan támogatásban nem részesült. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy ingatlanonként továbbra is csak egy kérelem támogatható 

(tehát ugyanazon ingatlanra vonatkozóan újabb kérelem nem nyújtható be!!!). 

A Rendelet alkalmazásában az egy háztartásban élők közössége: a Rendelet módosítás 

kihirdetésének napján (2023. január 27-én) egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanban 

lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és az ingatlanban ténylegesen is életvitelszerűen 

tartózkodó személyek összessége.  

Ezt, valamint a támogatás igénylésének egyéb feltételeit (az egy háztartásban élők számát, a szénnel 

való tüzelés tényét stb.) Önkormányzatunk helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogja. 

A támogatásként megítélt tüzelőanyagnak (lignitnek), a támogatottak ingatlanához való 

kiszállításáról (alapesetben közvetlenül az ingatlan elé elhelyezve) Önkormányzatunk gondoskodik, 

legkésőbb 2023. február 28. napjáig. A lignit saját ingatlanon belül lévő tárolási helyre való 

rakodása a támogatott kötelessége. 

A kérelmeket a Mezőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban (3375 Mezőtárkány, Kossuth 

Lajos út 81.), illetve az Önkormányzat honlapján (www.mezotarkany.hu) is elérhető 

formanyomtatványon lehet benyújtani  

2023. január 30. hétfőn 8 órától - 2023. február 10. (péntek) 12.00 óráig 

 

A határidőn túl beérkezett kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek! 

 

 

Mezőtárkány, 2023. január 30. 

 

Tóthné Szabó Anita 

     polgármester 
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