SZOCIÁLIS TŰZIFA 2018
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. évben is lehetőség nyílik pályázatot
benyújtani szociális tűzifa támogatás igénylésére!
A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 6/2018 (XI.15.)
önkormányzati rendelete alapján:
Természetben nyújtható szociális célú tűzifa támogatásra elsősorban az a tűzifával fűtő szemelyi
lakos jogosult, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) települési támogatásra (különösen lakhatási célú támogatásra) jogosult,
b) valamint előnyt élvez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család is.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete elsősorban az (1) bekezdésben meghatározott
feltételeknek megfelelő kérelmezők részére biztosít szociális célú tűzifát.
(3) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt kérelmezők a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségét
nem merítik ki, úgy az a kérelmező jogosult, akinek
a.) a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft)., egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200 %-át (57.000,- Ft).

b.) egyedülálló nyugdíjas jövedelemtől függetlenül
c.) nagycsaládos jövedelemtől függetlenül (legalább 3 gyermek)
A támogatás igénylésének menete
A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalban
(Pécsudvard, Felszabadulás útja 47.) - a továbbiakban hivatal - kell benyújtani kérelem formájában (a
hiánytalanul kitöltött kérelem a falugondnok útján is beküldhető).
Kérelem formanyomtatvány az igénylés megkönnyítése érdekében a hivatalban illetve a
falugondnoktól átvehető. A formanyomtatvány használata nem kötelező, azonban használata ajánlott
annak érdekében, hogy az esetleges hiánypótlások elmulasztása miatt kérelem ne kerüljön elutasításra.
(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem
kérhető.
(5) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra– az a személy, család,
a.) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett
b.) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem benyújtási határideje 2018 december 14.
A határidő után érkező kérelmeket az önkormányzat érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A megpályázott mennyiségű tűzifa teljes felhasználását követően beérkezett kérelmeket a képviselőtestület elutasítja.
Ingatlanonként kizárólag egy kérelem részesülhet pozitív elbírálásban, amennyiben egy ingatlanból
több személy is beadja kérelmét, úgy a legrászorultabb személy kérelme élvez előnyt, a többi kérelem
elutasításra kerül.
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