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HIRDETMÉNY
Tömörd Község Önkormányzatának képviselő – testületéhez benyújtható szociális tűzifa
iránti igények előterjesztése tárgyában az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot:
Szociális tűzifa iránti kérelmet előterjeszthet az, aki Tömörd Község Közigazgatási területén
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Tömörd Községben
tartózkodik.

Az igénybevétel feltétele az alábbiakban felsorolt valamely ellátásban való
részesedés, illetve a b) ponttól az e) pontig felsorolt valamely feltételnek való
megfelelés:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év III. törvény
szerinti
aa)aktív korúak ellátására, vagy
ab) időskorúak járadékára, vagy
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési
támogatásra, vagy
ad)lakásfenntartási támogatásra, vagy
ae), közgyógyellátásra jogosult, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő családban él, valamint
c) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
d) 65 éven felüli nyugdíjas, vagy
e) kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.
A támogatás ugyanazon lakott ingatlan tekintetében háztartásonként egy jogosultnak
állapítható meg.
A támogatás mértéke legfeljebb 5 m3 mennyiségű tűzifa.
Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének
sorrendjében történik.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott
feltétel teljesülésétől – az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel
fakitermelést végzett.
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a
támogatás nem kérhető.

A szociális tűzifa iránti igényeket az erre rendszeresített formanyomtatványon
lehet előterjeszteni. A formanyomtatvány elérhető a www.tomord.hu
oldalon, továbbá személyesen átvehető a Csepregi Közös Önkormányzati
Hivatalban ügyfélfogadási időben, (hétfő, szerda 80.00-tól 16.00 óráig,
péntek 08.00-tól 12.00 óráig) és a tömördi Faluházban minden csütörtökön
10.00 órától- 12.00 óráig.

A kérelem beadásának határideje: 2013. december 09.

Csepreg, 2013. november 28.
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