TAJEKOZTATO

Szociális célútűzifa - támogatás igényléséhez
Tisztelt dormándi Lakosok

!

Ez

űton tájékoztatom Önöket, hogy Dormánd Község Önkormányzatának Képviselőtestületének Szociális céIű űzifa - támogatásról szőíő Il20t4.(I.I4.) Önkormányzati
rendeletének énelmébenDormánd Község Önkormányzata arászoruló kérelmezők részére
ingyenesen szociális célútűzifa - támogatást nyujt. ( A témogatás személyenként
legfeljebb max. 1 erdei m3, de ezfugga jogos igények számáíőI.)

A

Rendelet értelmébena támogatásban részesülhet azon dormándi állandó bejelentett
lakcímmel rendelkező, éIetvítel-szeníen Dormánd községben élő személy, aki fatüzelésre
alkalmas fritési rendszerrel rendelkeznek, és azzal'is fiitenek, és:
a) aki időskoruak játadékában részesül;
b) akinek ahá*atásában az egy fore jutó jövedelem (tekintet nélkül annak fonására)
nem haladja meg fejenként a 50 000 Ft-ot;
c) aki egyedül éíő65 év feletti személy;
d) gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám
e) olyan 65 év feletti házaspár vagy élettársak egyik taga, akik azonos állandó
bejelentett lakcímmel rendelkeznek és életvitel - szeníen közös háztarlásban élnek, de

há*artásril<ban más személy nem tartózkodik, valamint
nem haladja meg havonta az70 000 Ft-ot.

az egy fore eső jövedelmük

bejelentett lakcímmel rendelkező, vagy életvitel - szerűen egy
háúaftásban élő személyek által benyújtott kérelmek közül csak egy kérelem támogatható.
Ezt, valamint a támogatás igénylésénekegyéb feltételeit (egy háztartásban élés,faval való
tüzelés ténye, stb.) Önkormányzatunk helyszíni szemle keretében ellenőrizni fogja.

Egy ingatlanban

€Lzonos

Nem támogath atő az, aki Dormánd Község Önkorm ányzatával szemben bármely jogcímen
lej árt fi zetési határi dej ű követel é s sel rendelkezik.

A

támogatásként megítélttűzifakiszáIlításáról az elszáIlításról gondoskodni nem képes
támogatottakhoz Dormánd Község Önkormányzata gondoskodik, minden más esetben a
támogatott kötelessége a megítéLt tizifa eI száIlítása 2014. februar 28. napjáig. A tűzifa
tüzelésre alkalmas feldolgoz ása a támogatott kötelessége.

A

kérelmeket Mezőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Dormándi Kirendeltségéhez
(3374 Dormánd, Dózsa György űt 57.) elérhető formanyomtatványon kell benyújtani, és
azo\<nak oda is kell beérk.áitit z}I4.január 31. 1200 őráig. A határidőben be nem
érkezett kérelmek nem támo gathatóak.
Dormánd,
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