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KÖZLEMÉNY
Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretném felhívni figyelmüket, hogy Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.
szeptember 25-i ülésén megalkotta a 2019. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló
rendeletét.
A rendelet értelmében a kérelmeket 2019. október 15. napjától 2019. november 15. napjáig lehet
benyújtani a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A
hiányosan kitöltött kérelmek elutasításra kerülnek. A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló
forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik.
A polgármester – átruházott hatáskörben - a kérelmeket legkésőbb 2019. december 16. napjáig bírálja el.
Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat elsősorban annak a
Ságvár településen lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek, aki
a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására jogosult, vagy
ab) időskorúak járadékára jogosult, vagy
ac) települési támogatásra (elsősorban lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatosan) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására
- 2019. szeptember 30. napjáig jogosult, vagy
b) az a család, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A fentiekben szereplő jogosultak a kérelmek elbírálása során előnyt élveznek.
A fentiekben felsorolt szociálisan rászorult személyeken túl az Önkormányzat vissza nem térítendő
természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat az alábbi sorrendben annak a Ságvár településen lakcímmel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek, aki
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkező egyedülálló, vagy
3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, vagy
65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, és nyugdíjának összege nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj 5-szörösét, 142.500 forintot, vagy
65 éven felüli nyugdíjas házaspár, ahol a családban az egy főre jutó nyugdíj összege nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj 4-szeresét, 114.000 forintot, vagy
családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él.

A tűzifa-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanhoz köthetően több kérelem
érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család aki erdőgazdálkodó,
erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, illetve azon ingatlan
vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem
kérhető. Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.
A Kérelmek a www.sagvar.hu honlapon letölthetők, vagy a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélszolgálatán átvehetők. Kérjük, hogy a kérelmeket pontosan és teljes körűen töltsék ki és
csatolják a szükséges mellékleteket, ugyanis hiánypótlás nincs, a hiányosan benyújtott kérelmek
elutasításra kerülnek!
Ságvár, 2019. október 7.

