
 
                   SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 

                       KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
                         8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. - Telefon/fax: 87/550-038 
87/87/352-201                            

 
 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Értesítjük Önöket, hogy a településen szociális célú tűzifa igénylésére van mód, 

korlátozott mennyiségben, az alábbi feltételek megléte esetén. 

 

Az igénylést csak formanyomtatványon lehet benyújtani, melyet az Önkormányzati 

Irodában lehet kérni –  Sümegprága, Rákóczi u. 17. szám alatt.  

 

/1/ Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a 

személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló 

létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha kérelmező 

a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át (85.500,-Ft-ot), vagy 

b) egyszemélyes háztartás esetén a 350 %-át (99.750,-Ft-ot)  

és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas berendezéssel biztosítja. 

 

/2/ A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek a/z  

a) aktív korúak ellátásában részesülők, 

b) időskorúak járadékában részesülők, 

c) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők. 

 

A Képviselő-testület a beadott rangsor alapján, a támogatás mértékéig dönti el az 

adható tűzifa támogatás mértékét.  

A Közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni 

juttatásra. 

 

A kérelem benyújtási határideje: 2018. november 15. 

 

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és megértését. 

 

Sümegprága, 2018. október 15. 

 

                                                                                                 Hujber Csaba  

                                                                                                  polgármester 

 
Megjegyzés: A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, 
továbbá a kérelem elbírálásánál figyelembe veendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt 
érdemlően igazolni kell. 
A kérelemhez mellékelni kell – a kérelem benyújtását megelőző hónapról – a jövedelmek 
valódiságának igazolására szolgáló iratokat, keresetigazolásokat, nyugdíj ellátásáról szóló 
igazolásokat (NYUFI igazolás), kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozást segítő 
ellátás (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint 
a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához – ha a kérelmező életvitele alapján 
vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel 
is rendelkezik – a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 63/2006. 
III. 27. Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék. 

 

  

 


