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Tisztelt Berzencei Állampolgár!

Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 3l2OL5. (l1,24.) önkormányzati
rendeletének 29/A,§-a tartalmazza a Szociális tűzifa támogatás feltételeit.
Szociális tűzifa támogatás annak a szociálisan rászorultnak nyújtható (a rendelkezésre álló
keret mértékéig), akinek az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25O %-át (7L25O Ft), egyedül élő esetén annak 3OO %-át
(85500 Ft) nem haladja meg.
A szociális rászorultság megállapítása során előnyt élvez az, aki:

- foglalkoztatást helyettesítő támogatásra,
- egészségkárosodási, vagy gyermekfelügyeleti támogatásra,
- időskorúakjáradékára,
- lakásfenntartásitámogatásra (az önkormányzat rendelete szerint)jogosult,
- előnyt élvez továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997,

évi XXX|, törvényben szabályozott hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család is.

A tűzifa támogatás mértéke háztartásonként, alkalmanként legfeljebb 2 erdei m3 lehet, de
összességében nem haladhatja meg az 5 erdei m3-t. A tűzifa támogatás ugyanazon lakásban
lakók esetében csak egy jogosultnak állapítható meg.
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A kérelmeket postai úton valamint
a Polgármesteri Hivatal épületében található postaládába helyezésével lehet benyújtani. Az
estlegesen felmerülő problémákkal telefonon történő megkereséssel Kovács Margit
ügyintézőhöz (Tel: 821546044), illetve Cseh lstván jegyzőhöz(82/546092) lehet fordulni.
A kérelem benyújtásának határideje: 2020. november 6. (péntek) L2oo óra.
A kérelmeket a hivatal földszintjén található asztalra kihelyezett, illetve a

www. berzence. h u honlapról letölthető nyomtatványon kelI benyújtani.
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást. A kérelmek elbírálásáról átruházott
hatáskörben a polgármester határozattal dönt. A szociális tűzifa, kérelmező részére történő
kiszál lításá ról az ön kormá nyzat gondoskod i k, térítésm entesen.
A kiszállítás sorrendjéről, ütemezéséről a polgármester rendelkezik a rendelkezésre álló
tűzifa, valamint a szállítási kapacitás függvényében.
Amennyiben a benyújtott és elbírált kérelmek alapján a rendelkezésre álló szociális tűzila
keret nem merül ki, ismételten meghirdetjük a támogatási lehetőséget.
A szociális tűzifa juttatás kedvező elbírálás esetén sem tudja biztosítani a rászoruló
kérelmezők részére a teljes fűtési időszakra szükséges fa mennyiséget.

Berzence, 2O2O. október 7.
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