Szendrolád Község Önkormányzata
Ké pv i se lo-testü letének
16/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet

a szociális célú tuzifa támogatás helyi szabályairól
Szendrolád Község Önkormányzatának
Képviselo-testülete
az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdés alapján, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi Ill. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 25. § (3) bekezdés bb) pontjában, a
26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában és (3)
bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján a 13. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú tuzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészíto támogatásról szóló 57/2013.(X. 4.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak
végrehajtására a szociális célú tuzifa támogatás helyi szabályairól a következoket rendeli el:

A támogatásra

vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya
szociális célú tuzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészíto
1. § (1) A helyi önkormányzatok
BM rendelet (továbbiakban:
BM rendelet) alapján a
támogatásáról szóló 57/2013.(XA.)
központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tuzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészíto támogatást biztosított Szendrolád Község Önkormányzata számára.
(2) E rendelet célja, hogy Szendrolád településen élok részére támogatást nyújtson szociális
rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben
nyújtott szociális tuzifa juttatás ellátási forma jogosultsági
feltételeit, az igénylés és a
megállapítás menetét, az ellenorzés rendjét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Szendrolád Község közigazgatási területén életvitelszeruen
tartózkodó és állandó lakcímmel rendelkezo állampolgárokra
(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élo és háztartás fogalmára a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvényben meghatározottakat kell
érteni.
2. A támogatás feltételei
2. § (1) Az önkormányzat

vissza nem térítendo természetbeni
biztosít annak a személynek

támogatást

0,719 m3 tuzifát

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:
aa) aktív korúak ellátására,
ab) idoskorúak járadékára,
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
ad) tekintet nélkül annak természetbeni
vagy pénzbeli formában történo nyújtására,
lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint
ae) ápolási díjra jogosult,

b) a gyermekek védelmérol és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. torvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetu gyermeket nevelo,
c) 3 vagy annál több gyermeket nevelo,
d) 65 éven felüli egyedül élo nyugdíjas illetve olyan nyugdíjas házaspár, akik közül az egyik
betöltötte a 65. életévét,
e) fogyatékossági

támogatásban

részesülo, mozgáskorlátozott

személy,

f) családjában az egy fore jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum
meg.
(2) Az (1) bekezdésben
biztosít

foglaltakon

túl az Önkormányzat

300%-át nem haladja

vissza nem térítendo tuzifát nem

(3) A tuzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra vagy fával futheto, lakott felülépítményre
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élo személyek és a háztartások
számától.
(4) A tuzifa támogatás megítélésénél a BM rendelet 3. § (2) bekezdésén túl az elsodleges
szempont a 2. § (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel megléte, majd a lakóingatlanban
élo családok egy fore eso jövedelme
3. § (1) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszeruen

támogatás nem kérheto. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány

senki sem él, a
szükséges.

(2) A tuzifában részesülo személy a tuzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak
saját használatra használhatja fel. Ezen rendelkezés be nem tartása valamint szándékos
megszegése büntetojogi következményeket von maga után.

3. A támogatás igénylésének menete
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a 2
esetében az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
hivatalból.
(2) A kéreimeket 2013. december
Hivatalnál benyújtani.

§

(1) bekezdés d), e), f) pontok
indul, az egyéb feltételek esetén

15. napjáig lehet a Szendroládi

Közös Önkormányzati

(3) A kérelmek elbírálása a Képviselo-testület hatáskörébe tartozik. A Képviselö-testület a
támogatásról
legkésöbb 2014. február 5 napjáig dönt Hivatalból indult eljárás esetén a
hatáskör gyakorlója a polgármester.
(4) A szociális tuzifára jogosultnak

ad ható tuzifa mennyisége

0,719 m3 lehet.

(5) A tuzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képezo átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
(6) A tuzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet szerinti, az Önkormányzat számára
megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás
felhasználását követoen benyújtott kérelmeket,
függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban
meghatározott feltételnek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidore érkeztek-e,
el kell utasítani.

4. Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követo napon lép hatályba és 2014. május 31. napján
hatályát veszíti.
(2) A rendelet
hatálybalépésévei
egyidejuleg
hatályát
veszíti
a szociális
célú
tüzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló 16/2012 (XI!.7.) önkormányzati rendelet.

dr KernócziZsuzsanna
jegyzo

Záradék:
A rendelet 2013. november

Szendrolád

27 napján kihirdetésre került.

2013. november 27

~~~ I
dr. KernócziZsuzsanna
jegyzo

1. melléklet a 16/2013. (XI.27.) önkormányzati
A kérelem benyújtható: 2013.12.15.-ig

rendelethez

Kérelem
................................ ,
(név)
..........................................................................................
(anyja neve, szül.
hely és ido) Szendrolád,
út / utca
szám alatti lakos kérem, hogy
részem re Szendrolád Község Önkormányzata Képviselö-testületének
a szociális tuzifa
támogatás helyi szabályairól szóló 16/2013. (XI.27.)
önkormányzati rendelete alapján
szíveskedjenek természetbeni juttatásként tuzifát biztosítani.
A tuzifa támogatásra

a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*

d) 65 éven felüli egyedül élo nyugdíjas vagyok, illetve olyan nyugdíjas
vagyok, akik közül az egyik betöltötte a 65. életévét
név
születési ido
.
név:
születési ido
.
e) fogyatékossági támogatásban
a megállapító határozat száma:
f) családomban
haladja meg.

részesülo, mozgáskorlátozott
.

az egy fore jutó jövedelem

az öregségi

házaspár

tagja

személy vagyok,

nyugdíjminimum

300%-át

nem

*(A megfelelo aláhúzandó és kitöltendo)

Szendrolád,

.
kérelmezo

Csatolandó dokumentumok:
- a rendelet 2. § (1) bekezdés f) pont szerinti jogosultság igazolására jövedelem igazolások,
- a rendelet 2. § (1) bekezdés d) - f) pontok szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati
példánya, ha az nem tartható nyilván a hivatal nyilvántartásában

2. melléklet

a 16/2013 (XI.27.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

..................................................................

(név)

Szendrolád
.
szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Szendrolád
Község
Önkormányzata Képviselo - testületének a szociális célú tuzifa támogatás helyi szabályairól
szóló 16/2013. (XI.27.)önkormányzati
rendelete alapján megállapított
természetbeni
juttatásként
0,719 m3 mennyiségu tuzifát átvettem.

Szendrolád,

átadó

2014 .

hó.

. nap

átvevo

