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TÁJÉKOZTATÓ
szociális tűzifa támogatás igénybevételének lehetőségéről,
a jogosultsági feltételekről
A szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait
és az igénylés részletes feltételeit Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testületéneka
szociális célú tűzifa támogatásról szóló,4/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelete határozza
meg.
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként
legfeljebb 5 m3 lehet.
Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult:
- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, (99.750.- Ft) egyedül élő esetében az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000.- Ft)
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyonnal,
nem rendelkezik,
„vagyon:az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt
- jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek
o külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát, (855.000 Ft) vagy
o együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát (2. 280.000 Ft)
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett
személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn,
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

- fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
Szociális célú tűzifa támogatásban elsősorban azt kell részesíteni, aki
- aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra jogosult,
- a család halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
- a 65 évnél idősebb egyedül élő, vagy
- az a házaspár, ahol mindkét fél elmúlt 65 éves, és a háztartásban más személy nem él életvitelszerűen,
- aki a háztartásában rokkant vagy tartósan beteg személy ellátásáról gondoskodik,
- 3 vagy annál több gyermeket nevel

A kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon, 2019. január 15-ig kell
benyújtani!
A kérelem átvehető a helyi önkormányzati hivatalban, illetve az ebergoc.hu honlapról
letölthető.

A jövedelem az alábbi dokumentumokkal igazolható:
- rendszeres pénzellátással rendelkező személyek (nyugdíj, járulék, gyes, családi pótlék stb.) a
pénzellátás folyósításának igazolószelvénye, vagy megállapító határozatát,
- a munkáltató által kiállított, kereseti igazolást,
- egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi
jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolást, valamint a tárgyévre vonatkozó
jövedelemről szóló nyilatkozatot,
alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolatát, ennek hiányában
a tevékenységet végző által leadott nyilatkozat.
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható
meg a támogatás.
A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
A határidőig beérkezett kérelmekről Ebergőc község Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt.
Amennyiben a kérelmező a rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem jogosult igényelte és kapta, az ingyenesen biztosított
tűzifa esetében 15.000,- Ft + ÁFA/m3, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére kell
kötelezni.
A támogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítás a 99/544-052 telefonszámon kérhető.
Ebergőc, 2018. december 27.
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