TÁJÉKOZTATÁS
szociális célú tűzifa juttatásának helyi szabályairól
Szendrő Város Önkormányzata 20/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete alapján szociális célú
tűzifa támogatást biztosít azon rászoruló személy részére,
• aki Szendrő városában életvitelszerűen él,
• az általa lakott lakás fűtését fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel biztosítja,
• és a rendeletben szabályozott egyéb jogosultsági feltételeknek megfelel.
A támogatás
• természetbeni ellátás formájában állapítható meg,
• mennyisége háztartásonként az 1 erdei köbmétert nem haladhatja meg,
• a célnak megfelelően használható fel, illetve nem értékesíthető.

A támogatás feltételei
A rendelkezésre álló támogatási keret erejéig szociális célú tűzifa támogatásra az a személy
jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. (jelenleg 71.250 Ft-ot. )
A kérelem elbírálása során előnyben részesül az, aki :
• aktív korúak ellátására jogosult,
• időskorúak járadékára jogosult,
• ápolási díjra jogosult,
• meghatározott nyugdíjszerű ellátásban részesül,
• az 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti települési támogatásban, e
támogatásban részesülők közül különösen lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez kapcsolódó támogatásban részesül,
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
Támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg,
függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától. Ugyanazon ingatlan vonatkozásában
benyújtott kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik.
Nem részesíthető támogatásban a kérelmező olyan ingatlana, amely
• tűzifával egyáltalán nem fűthető, üresen áll, életvitelszerűen senki sem tartózkodik benne.
A Szendrőben lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak azon háztartás
vonatkozásában igényelhet támogatást, amelyben életvitelszerűen lakik.

A kérelem benyújtása
A kérelem a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján – erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon - 2015. december 14. napjától 2016. január 15. napjáig
nyújtható be.
A kérelemhez csatolni kell a támogatásra való jogosultság igazolására szolgáló
dokumentumokat, ideértve a kérelmezővel közös háztartásban élő családtagokra vonatkozó, a
kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló jövedelemnyilatkozatokat,
jövedelemigazolásokat.
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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tűzifa juttatás megállapításával
kapcsolatos hatáskört Szendrő Város Polgármesterére (a továbbiakban: Polgármester) ruházza át.
A Polgármester a jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmeket a benyújtási határidő leteltét
követő 8 napon belül bírálja el, és határozattal állapítja a meg a támogatásban részesülők körét.
A Polgármester a jogosultak körének meghatározása során különös méltánylást érdemlő
egyedi esetben, indokolással eltérhet.

Szendrő, 2015. december 8.
Tomorszki István s.k.
polgármester

