Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy Ramocsaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendeletet (16/2021. (X.15.) önkormányzati rendelet).
Kérelem nyomtatvány elérhető az önkormányzatnál személyesen vagy letölthető az önkormányzat
honlapjáról (www.ramocsahaza.hu), jelen felhívás mellékleteként is megküldésre kerül.
A kérelem benyújtási határideje: 2021. november 19. (péntek) 12.00 óra.
A kérelem leadása csak ügyfélfogadási időben lehetséges.

A határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek.
A támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és háztartások számától.
A kérelmező a támogatás megállapítását csak az általa életvitelszerűen lakott ingatlanra kérheti,
függetlenül attól, hogy ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
A hiányosan kitöltött kérelem esetén a hiánypótlási határidő a hiánypótló végzés kézhezvételétől
számított 8 nap, melynek eredménytelen eltelése esetén az eljárás megszüntetésre kerül!
Felhívom a figyelmüket, hogy a kérelem aláírás nélkül nem fogadható be!
A kérelem elbírálása nem folyamatosan történik, hanem minden kérelem egyszerre kerül elbírálásra.
A tűzifa kiszállítása - a döntés után - 2022. február 15-ig folyamatosan történik.
A támogatás mértéke legalább 0,5 erdei köbméter, de legfeljebb 1,5 erdei köbméter tűzifa.
Útmutató a kérelem 2. pontjához (jogosultság feltételei és szükséges igazolások)
a) aktív korúak ellátásában részesülök

Ellátás formái: FHT, Rendszeres szociális segély, EGYT
Szükséges igazolás: Ellátást megállapító határozat ÉS
bankszámlakivonat / postai szelvény

b) idős korúak járadékában részesülök

A támogatást a Járási Hivatal folyósítja, nem azonos a
nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással
Szükséges igazolás: Ellátást megállapító határozat ÉS
bankszámlakivonat / postai szelvény

c) Ramocsaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 1/2020. (I. 26.)
önkormányzati rendelete 15. §-ában
meghatározott települési lakásfenntartási
támogatásban részesülök

Nem kell igazolást benyújtani, mert az a Hivatalban
rendelkezésre áll.
Fontos, hogy érvényes legyen.

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelek

Nem kell igazolást benyújtani, ha a megállapító szerv a
Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal, mert az a
Hivatalban rendelkezésre áll.
Fontos, hogy érvényes legyen.

e) rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülök

Nem kell igazolást benyújtani, ha a megállapító szerv a
Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal, mert az a
Hivatalban rendelkezésre áll.
Fontos, hogy érvényes legyen.

f) háztartásomban az egy főre számított
havi jövedelemhatár nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 800%-át (228. 000.- Ft/fő).

Az igazolásokat a kérelmező és a vele közös háztartásban
élőkre vonatkozóan is be kell nyújtani.
Minden igazolást (kivéve őstermelő esetén) a kérelem
benyújtását megelőző hónapra kell benyújtani.
Lehetséges jövedelemformák és a szükséges igazolások:
Munkabér – A munkabért munkáltatói igazolással vagy
munkáltató által hitelesített (aláírt, lepecsételt) bérjegyzékkel kell
igazolni.
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás - a Nyugdíjfolyósító által küldött
igazolással („Zöld papír”) és bankszámlakivonattal / postai
szelvénnyel kell igazolni.
Ápolási díj, álláskeresési járadék - ellátást megállapító
határozat ÉS bankszámlakivonat / postai szelvény szükséges.
Képzésben részt vevő és keresetpótló juttatásban részesülő Képzési szerződés ÉS bankszámlakivonat / postai szelvény
szükséges
Egyéni vállalkozók jövedelme – könyvelő által kiállított igazolás
(aláírva és lepecsételve)
Őstermelői tevékenységből származó jövedelem - Előző évi
NAV igazolás ÉS 2021. évi bevételi és kiadási bizonylat
szükséges.

Ramocsaháza, 2021. október 22.
Ragányi Róbert sk.
polgármester

