
L A K O S S Á G I  T Á J É K O Z T A T Ó

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS 

Tinnye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  szociális  tűzifa  támogatás  helyi  szabályairól  szóló,
7/2021. (X. 4.) számú rendelettel módosított 8/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete alapján a szociális
tűzifa támogatás igénylésének és elbírálásának rendje a 2022. évre vonatkozóan az alábbiak szerint történik:

A rendelet hatálya kiterjed Tinnye közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott  bejelentett  lakóhellyel,
állandó lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
Az  önkormányzat  a  rendelkezésre  álló  keret  mértékéig  a  rászoruló  személyeket  vissza  nem  térítendő
természetbeni támogatásként legfeljebb 2 m³ szociális tűzifa támogatásban részesíti.
Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át (114.000 Ft).

A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény szerinti aktív korúak
ellátására,  időskorúak  járadékára,  vagy  –  tekintet  nélkül  annak  természetbeni  vagy  pénzbeli
formában történő nyújtására-települési  támogatásra /e támogatásban részesülők közül különösen a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők/

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

      c) egyedül élő időskorúak

 ha a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

A  kérelem  benyújtása a  rendelet  melléklete  szerinti  nyomtatványon  történik, amelyet  a  Tinnyei  Közös
Önkormányzati Hivatalba lehet benyújtani.

Kérjük,  hogy  a  kérelmekhez  jövedelemigazolásokat  és  a  háztartás  minden  tagjára  vonatkozó
vagyonnyilatkozatokat csatolni szíveskedjenek!
A  határidőn  túl  érkezett,  valamint  jövedelemigazolás  és  vagyonnyilatkozat  nélküli  kérelmeket  nem  áll
módunkban elfogadni.
Kérelem  nyomtatvány  letölthető  a  tinnye.hu  honlapról  (önkormányzati  hivatal/nyomtatványok/segélyek,
kedvezmények, támogatások/kérelem szociális tűzifa támogatásra). Vagyonnyilatkozat nyomtatvány letölthető a
tinnye.hu  honlapról  (önkormányzati  hivatal  /nyomtatványok  /segélyek,  kedvezmények,
támogatások/vagyonnyilatkozat), valamint az önkormányzati hivatalban személyesen beszerezhetőek.

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. december 20. 

Pótigénylés nyújtható be 2023. január 15. napjáig.

Tisztelettel:

Geréb Tünde sk.
        jegyző


