VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztatás
SZOCIÁLIS TŰZIFA igénylésről
Vének Község Önkormányzata a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímén összesen 8 erdei m3 tűzifa támogatásban
részesül. Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa
támogatási ellátás helyi szabályairól szóló 7/2021. (XI.8.) önkormányzati rendelete
meghatározza a szociális rászorultság helyi szabályait és az igénylés részletes feltételeit.
A támogatás a 2021. év végi, valamint 2022. év eleji fűtési költségek viseléséhez járul hozzá,
figyelembe véve a kérelmező fűtési kiadásainak havi összegét.
A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogtást biztosít az életvitelszerűen Vének község
közigazgatási területén élő kérelmezőnek a téli fűtési kiadások csökkentéséhez, ha
a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
aa) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400%-át, (114.000 Ft)
ab) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 350%-át, (99.750 Ft),
b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és
c) téli fűtését tűzifával oldja meg.
A tűzifa biztosítása során előnyben részesül az, aki aktív korúak ellátására, időskorúak
járadékára, vagy települési támogatásra jogosult, valamint a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő család.
A kérelem formanyomtatványon

2021. november 30-ig (kedd)
nyújtható be a Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9062 Kisbajcs, Kossuth L. út 1.), melyhez
mellékelni kell:
a) jövedelemigazolást,
b) vagyon-nyilatkozatot (formanyomtatvány tartalmazza)
c) nyilatkozatot a fűtés költségeiről ( formanyomtatvány tartalmazza).
Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is
van, azt a kérelmező közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni!
Formanyomtatvány igényelhető a véneki Faluházban (9062 Vének, Petőfi S. u. 3.), a
Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatalban (9062 Kisbajcs, Kossuth L. út 1.), vagy
letölthető a www.venek.hu honlapról.
A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével
vizsgálható.
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