KÉRELEM
szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránt
A kérelem benyújtható: 2022. november 15. napjáig!

............................................................................................................................................. (név)
……………………………………………………………………………….(.szül. hely és idő)
3898 Pányok, … … … … … … … … … … . utca . … . . házszám alatti lakos kérem, hogy
részemre Pányok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa
támogatás helyi szabályairól szóló 11/2022. (X.28.) önkormányzati rendelete alapján
természetbeni támogatásként szociális célú tűzifát biztosítani szíveskedjenek.
A szociális célú tűzifa támogatásra az önkormányzati rendelet szerint vagyok jogosult, mert:
/A megfelelő jogosultságot aláhúzással jelölje!/
a) aktív korúak ellátására jogosult,
b) időskorúak járadékára jogosult,
c) települési támogatásra (különös tekintettel a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű vagy
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevel,
e) ápolási díjban részesül,
f) jövedelemmel nem rendelkezik,
g) akinek a vele egy háztartásban élő családjában a havi egy főre jutó nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át
/171.000.-Ft./.
Háztartásban élők száma: .............................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent megjelölt ingatlan tűzifával
fűthető és életvitelszerűen ott lakom.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy jogosultságom megléte esetén a részemre
megállapítandó szociális célú tűzifa mennyisége függ a beérkezett kérelmek számától.
Pányok, 2022. …………………….
……………………………………
kérelmező
Csatolandó dokumentum: a jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati vagy eredeti
példánya, ha az nem fellelhető a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal
nyilvántartásában.
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TÁJÉKOZTATÓ
Pányok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a szociális célú tűzifa támogatás helyi
szabályairól megalkotott 11/2022. (X.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint szociális célú
tűzifa támogatásban részesül, aki Pányok község közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkezik, életvitelszerűen a településen lakik és:
• aktív korúak ellátására jogosult,
• időskorúak járadékára jogosult,
• települési támogatásra (különös tekintettel a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű vagy rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevel,
• ápolási díjban részesül,
• jövedelemmel nem rendelkezik,
• akinek a vele egy háztartásban élő családjában a havi egy főre jutó nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át /171.000.-Ft./.
A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra egy jogosultnak állapítható meg,
egy fűtési idényben csak egy alkalommal, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások
számától.
Amennyiben Ön a fentiek alapján szociális célú tűzifa támogatásra jogosult, a Telkibányai Közös
Önkormányzati Hivatalban vagy a Pányoki Községházán /3898 Pányok, Fő út 35./ elérhető kérelem
nyomtatványt 2022. november 15. napjáig kell benyújtania. A HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ!!
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező jogosultságát igazoló dokumentumot:
• aktív korúak ellátására jogosult: az ellátást megállapító határozatot,
• időskorúak járadékára jogosult: az ellátást megállapító határozatot,
• települési támogatásra (különös tekintettel a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult: az ellátást megállapító
határozatot,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű vagy rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
gondozó család: a megállapító határozat, nem kell okirattal igazolni, ha a határozatot a
Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője hozta meg,
• ápolási díjban részesül: az ellátást megállapító határozatot,
• jövedelemmel nem rendelkezik: okirat, amelyből megállapítható, hogy jövedelemmel nem
rendelkezik,
• akinek a vele egy háztartásban élő családjában a havi egy főre jutó nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át: a kérelmező és
a vele egy háztartásban élők jövedelmét igazoló okiratok.
A szociális célú tűzifa támogatás megállapítására való jogosultság igazolására magyar nyelvű okiratot,
vagy az eredeti dokumentum hiteles magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.
Nem igényelhető szociális célú tűzifa támogatás:
- tűzifával nem fűthető ingatlan tekintetében,
- üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él.
A szociális célú tűzifa támogatás megállapításáról, illetve a kérelem elutasításáról a polgármester
hozza meg a döntést.
A szociális célú tűzifa támogatás megállapítása esetén a szociális célú tűzifa kiosztásának határideje:
2023. február 15.
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