
Tájékoztató
szociális célú tűzifa támogatás szabályairól

Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (X. 12.)
önkormányza  rendelete  értelmében  Pátka  Község  Önkormányzata  természetbeni  ju atásként  a
rendelkezésre álló keret mértékéig tűzifát biztosít az e rendeletben meghatározo  feltételekkel.

Szociális tűzifát az igényelhet:
- aki Pátka község közigazgatási területén életvitelszerűen lakik és o  lakcímmel rendelkezik (ezt a

kérelem benyújtása során a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján ellenőrzésre kerül)
- háztartásonként legfeljebb 5m3 szociális tűzifa támogatás adható 
- A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban

élő személyek és háztartások számától.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerin
 aa) ak v korúak ellátására,
 ab) időskorúak járadékára,
 ac) pénzbeli  vagy  természetbeni  települési  támogatásra,  különösen  a  lakhatással  kapcsolatos
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult,
b) a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvényben
szabályozo , halmozo an hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
c) a kiskorú gyermeket egyedül nevelő,
d) 75 éven felüli egyedül élő nyugdíjas,
e) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
 ea) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (85.500,- Ft),
 eb) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 470%-át (133.950,- Ft).

Az a kérelmező, aki a fen  feltételeknek nem felel meg, a tűzifa fennmaradó mennyisége és a bizo ság
mérlegelése alapján szintén részesülhet támogatásban.
 
Határidők:
A támogatási kérelmet írásban kell benyújtani a Zámolyi Közös Önkormányza  Hivatal Pátkai Kirendeltségén
a rendelet 1. melléklet szerin  nyomtatványon 2022. november hó 11. napjáig.
A  kérelmeket  Pátka Község  Önkormányzata  Humánerőforrás  Bizo sága bírálja  el  a  benyújtási  határidőt
követő 15 napon belül.

Felhívjuk a lakosság figyelmét az alábbiakra:
-  Nem  jogosult  a  támogatásra az  a  személy  vagy  család  azon  ingatlan  vonatkozásában,  amely

tűzifával nem fűthető.
- a nem lako  ingatlanra a támogatás nem kérhető.
- A  jogosultság  és  a  kérelemben  foglaltak  valódiságának  ellenőrzésére  az  eljárás  során

környeze anulmány végezhető.
- Nem jogosult a támogatásra az a kérelmező, aki valótlan vagy hiányos adatokat nyújt be, kérelme

érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
- A  jogosulatlanul  igénybe  ve  támogatás  megtérítésére  a  szociális  igazgatásról  és  szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

Pátka, 2022. 10. 13.
Tisztele el:

Repka-Takács Judit
         aljegyző


