1. számú melléklet a 14/2018. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
Név: .............................................................................................................................................
Születési név: ...............................................................................................................................
TAJ-szám: ...................................................................................................................................
Születési hely, idő: ......................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakcím: ........................................................................................................................................
Elérhetőség: .................................................................................................................................
Alulírott kérelmező kérem, hogy részemre Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás helyi
szabályairól szóló ...../2018.(XI.....) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek
természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.
A támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult , mert:
a) aktív korúak ellátásban részesülök, a megállapító határozat száma: …………………
b) időskorúak járadékában részesülök, a megállapító határozatszáma: ………………….
c) lakhatási települési támogatás megállapító határozat száma: .........................
d)+e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család, a megállapító
határozat száma: ……………………
f) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelek megállapító
határozat száma: ...........................................................................................................................
g) 3 vagy annál több gyermeket nevelek,
h) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelek, a gyermek neve és TAJ száma:
………………..............................................................................................................................
i) közfoglalkoztatásban veszek részt;
j) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő egyedül élő személy vagyok megállapító
határozat száma: ...........................................................................................................................
k) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok, nyugdíjas törzsszáma: ……....……………….
l) egyéb: .......................................................................................................................................
Szabadegyháza, 2018. ………………………………..
……………………………….
kérelmező

Benyújtás határideje, támogatás menete:
A kérelmeket a rendelet hatálybalépését követő naptól lehet benyújtani a Szabadegyházai
Polgármesteri Hivatalban.
A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a kérelem
beérkezését követő 15 napon belül dönt.
Háztartásonként 1 erdei m3 tűzifa biztosítható.
Az önkormányzat a jogosultak részére a tűzifát 2019. február 15. napjáig osztja ki.
A tűzifa átvételét a jogosult 2 példányos átvételi elismervény aláírásával igazolja.
A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által az Önkormányzat számára 99 erdei
m3 keménylombos tűzifa vásárlására megállapított kiegészítő támogatás. A forrás
felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §
meghatározott feltételeknek megfelelnek-e – el kell utasítani.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 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 azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán
nem fűthető.
Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem
kérhető.

