Szociális célú tűzifa
Tájékoztatom Szakonyfalu község lakosságát, hogy Szakonyfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testülete egyszeri alkalommal, házhozszállítással tűzifát
biztosít azon kérelmezőnek, aki
a) a bejelentett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és
lakóingatlanát tűzifával fűti, továbbá
b) Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy települési
támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó támogatás) jogosult vagy
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja vagy
d) 70 éven felüli vagy
e) fogyatékossági támogatásban részesül vagy
f) igénybe veszi a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat családgondozói
tevékenységét,
és a vele azonos lakcímen/tartózkodási helyen életvitelszerűen együtt élők egy főre eső
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át.
A képviselő-testület a készlet erejéig, az igénylések beérkezési sorrendjében e rendelet
3. §-a figyelembevételével egyszeri alkalommal, házhozszállítással tűzifát biztosít a
tárgyévben 80. életévét betöltött azon kérelmezőnek, aki a bejelentett lakóhelyén vagy
tartózkodási helyén életvitelszerűen él és lakóingatlanát tűzifával fűti.
A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak
állapítható
meg,
függetlenül
a
lakásban
élő
személyek
és
a háztartások számától.
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család,
aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, akinek ingatlana tűzifával nem fűthető.
A tűzifa természetbeni támogatásban részesülő személy a tűzifát nem
értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel. E
rendelkezés megsértése a következő évi támogatásból való kizárást vonja
magával.
A támogatás megállapítása iránti kérelmet 2020. október 21. napjáig lehet
benyújtani az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalba.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtást megelőző hónap jövedelmét
igazoló iratot, továbbá a b), c) e) és f) pontokban megjelöltek fennállását igazoló
iratot.
A kérelem letölthető a település honlapjáról (www.szakonyfalu.hu), személyesen
átvehető az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalban (9983 Alsószölnök, Fő út
19.), továbbá beszerezhető falugondnok, illetve hivatalsegéd útján.
Információ személyesen az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve a
94/534-031-es telefonszámon kérhető.
Szakonyfalu, 2020. október 8.
Rogán Valéria sk.
polgármester

