
Tisztelt Litéri Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Litér Község Örlkormányzata Képviselő-testülete döntött a természetben
nyújtott szoc iális c élú íűzifa tám o gatás j o go s u|tsági feltéte leirő l.

Fentiek alapján, az alábbiak jogosultak szociális célú íűzifa tárnogatás igény|ésére:

- Litér község közigazeatási területén lakcímrTel rendelkezők

- a kérelmet az Önkormányzaíi Hivatalban aze célra rendszeresített igénylőlaporr lelret beriyújtani, A
kérelrnező köteles a kérelernben feltüntetett igazo|ásokat, mellékleteket, a kérelrnéhez csatolni. A
jövedelmi viszonyok igazolására rnellékelrri kell:
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- A kérelrrrező a kérelemberr írásbeli hozzájáru|ását adja ahhoz, hogy a helyi adóliatóság és a NAV
Veszprém Megyei Igazgatősága az Örrkorrnányzati Hivatalt a család jövedelrni viszonyairól
tájékoztaíja. Az Önkorrnányzaíi Hivatal az adatokat köteles bizalmasan kezelni és azokat kizárőlag a
fe l hatal rn azásn ak m e gfe le lő cé lra fellraszn ál n i.

Tennészetben nyúrjtott szociális tűzifa tárnog atására előnyt élveznek azok a litéri lakosok, akik a kérelem
benyújtása időpontjában :
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amennyiben a vele egy háztartásban élők jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 320"Á- át, (91200,-Ft).

A tűzifa tárnogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg.

A támogatás iránti igényeket 2021. november 8. és 2022. január 21. napjáig lehet benyújtani.
Várhatóan a soron következő döntés november 11, majd a beérkezett kérelmek alapján november
,§
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