TÁJÉKOZTATÁS TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú
tüzelőanyag juttatásának helyi szabályairól szóló 12/2021.(X.27.) önkormányzati rendelete alapján

2021. november2. és december 3. között tűzifa támogatás igényelhető.
Támogatásra jogosult, aki a kérelem benyújtásának időpontjában
a) aktív korúak ellátására jogosult,
b) időskorúak járadékára jogosult,
c) ápolási díjra jogosult,
d) települési támogatásra - e támogatásban részesülők közül különösen lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez kapcsolódó támogatásra - jogosult,
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel,
g) a Sztv. 42.§ (4) bekezdés a) pontjában meghatározott nyugdíjszerű ellátásban részesül, az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 142.500 Ft-ot, (kérelmező, illetőleg a vele közös
háztartásban élők jövedelmét igazoló, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
kiállított, 2021. évre vonatkozó igazolás másolatának csatolása kötelező!!!!)
h) 65. életévét betöltötte és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a

142.500 Ft-ot, (kérelmező, illetőleg a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló, a Magyar
Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, 2021. évre vonatkozó igazolás
másolatának csatolása kötelező!!!!)
i)

életét, testi épségét veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (kérelmező egészségi
állapotát igazoló dokumentum (kórházi zárójelentés, szakorvosi igazolás) csatolása KÖTELEZŐ –
indokolás nélkül a kérelem elutasításra kerül!)

Előnyben kell részesíteni azokat a jogosultakat, akik megfelelnek az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban
felsorolt feltételeknek.
Kérelem nyomtatvány átvehető a Hivatal földszintjén, letölthető a honlapról.
A kérelem benyújtható: Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalban kihelyezett
GYŰJTŐDOBOZBA helyezve.
Kérelemmel együtt benyújtandó:
• a támogatásra való jogosultság igazolására szolgáló, kérelmező rendelkezésére álló dokumentumokat
(2.a)-g) pontok szerinti ellátást megállapító határozat száma, másolata; 2.h. pont esetén jövedelem
igazolás)
FELHÍVOM A FIGYELEMET, HOGY A HIÁNYOSAN KITÖLTÖTT, ALÁÍRÁS NÉLKÜLI ÉS
SZÜKSÉGES NYILATKOZATOKAT NEM TARTALMAZÓ KÉRELMEK
KERÜLNEK!

ELUTASÍTÁSRA

Kérem, hogy a kérelmek átvételénél és leadásánál a jelenleg hatályban lévő járványügyi intézkedéseket,
szociális távolságtartási szabályokat és az intézmények házirendjét szíveskedjenek betartani és másokkal
is betartatni!
Kérdés esetén kérjük, hogy a személyes ügyintézés helyett telefonon érdeklődjenek a 48/560-506-114 mell.
telefonon!
Szendrő, 2021. november 2.
dr. Istenes Ibolya
jegyző

