Lakossági tájékoztató
Tevel Község Önkormányzatának képviselő-testülete szociális célú tűzifa támogatást
nyújthat Tevel község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy
albérlőjének a helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez.
A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi körülményeket
kiemelten kell kezelni:
a) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő
nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves, abban az esetben,
ha a település területén nem él nagykorú gyermeke;
b) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs
járadékban részesülő személy;
c) az Szt. szerint: aktív korúak ellátására; időskorúak járadékára; települési támogatásra
jogosult
d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő;
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
f) három vagy annál több gyermeket nevelő család.
Jogosultsági feltételek:
a)a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
 egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 230 %-át (65.550.-)
 kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 170 %-át, (48.450.-)
b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá
c) téli fűtését tűzifával oldja meg.
A tűzifa támogatás háztartásonként egy személynek állapítható meg. A rendelkezésre álló
tűzifa mennyisége a jogosultak között egyenlő arányban kerül elosztásra. Egy háztartás
részére legalább 1 m3 legfeljebb 3 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor, kizárólag
természetbeni ellátás formájában.
Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem
kérhető. A jogosult részére átadott tűzifa más személynek át nem adható, át nem ruházható,
és nem értékesíthető.
A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem az önkormányzat rendelkezésére álló
szociális célú tűzifa készlet kimerüléséig, de legfeljebb 2018. november 26. napjáig
nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A támogatás iránti kérelmet a formanyomtatvány kitöltésével és a Teveli Közös
Önkormányzati Hivatal teveli irodájához történő benyújtásával kell előterjeszteni.
A kitöltött és aláírt kérelemhez mellékelni kell:
- közös háztartásban élők jövedelemigazolását (előző havi netto jöv.),
- nyilatkozatot a fűtés költségeiről és módjáról
- jogosultsági feltételek igazolását.
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