HIRDETMÉNY
SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁSÁRÓL
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy változtak a települési
támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló rendelet szociális
célú tüzelőanyag támogatásra vonatkozó szabályai.
A szociális célú tüzelőanyag támogatás kérelem útján igényelhető
2018. december 31-ig.
A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez, aki aktív
korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult, vagy a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy aki
települési támogatásra jogosult, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban
részesülők. Szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesíthető
háztartásonként egy kérelmező, akinek a háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 320%-át, jelenleg 91 200 Ft-ot, egyedülálló esetén
a 350%-át 99 750 Ft-ot.
A fentiek szerinti jogosultnak a településen kell életvitelszerűen
tartózkodnia és bejelentett lakóhelyének, tartózkodási helyének is
a településen kell lennie.
Amennyiben egy helyrajzi szám alatt több különálló ingatlan
található, ott a különálló háztartás is részesülhet támogatásban, ha
rendelkezik tüzelőberendezéssel.
Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról 2019. február 15.
napjáig gondoskodik.
A kérelem elbírálásáról a jegyző dönt a kérelem beérkezésétől
számított 15 napon belül, de legkésőbb 2019. január 11. napjáig.
A kérelemhez mindkét rendelet esetében formanyomtatvány kérhető
ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal szociális ügyintőzőinél
és a családsegítő szolgálatnál. A nyomtatványok letölthetők a
www.biharkeresztes.hu honlapról is.
Biharkeresztes, 2018. december 4.
Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

5. számú melléklet 21/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról

KÉ RE L E M
……………………………….. (név)……………………………………….. (szül.hely, idő),
Biharkeresztes,…………………………. utca ….. szám alatti lakos kérem, hogy részemre
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról
szóló 21/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján szíveskedjenek
természetbeni juttatásként szociális tűzifát biztosítani.
A szociális tűzifa támogatásra való jogosultság esetei (a megfelelő rész aláhúzandó) a
települési támogatásokról szóló …/2018. (………..) önkormányzati rendelet 15. §-a szerint:
a) aktív korúak ellátása
b) időskorúak járadéka
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
d) települési támogatásra való jogosultság különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viselésével kapcsolatos támogatás
e) Szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesíthető háztartásonként egy kérelmező,
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 200%-át, egyedülálló esetén a 250%-át, az öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltő lakosok esetén a 320%-át, míg egyedül élő nyugdíjkorhatárt betöltő
esetén 350%-át.
f) a család egy főre jutó jövedelme: ………………………..Ft.

Biharkeresztes, 2018. év…………hó……nap.
……………………………………
kérelmező
Csatolandó dokumentumok:
jövedelemigazolások
a rendelet 15. §-a szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok

