Gáborján Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

9/2018.(Xl.15.) önkormányzati rendelete
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági

feltételeiről

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés (a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. ev1 CLXXXIX. törvény 42.§-ában meghatározott
feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Gáborján községben bejelentett állandó lakóhelyén
Sztv. 3.§-ban meghatározott személyekre terjed ki.

életvitelszerűen élő,

a

2. Általános rendelkezések

2.§
Önkormányzatunkat a Belügyminiszter, a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi e törvény 3. mellékletének J 9 pontjában szabályozott
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása
jogcímen, a 2018 október hó 02. napján kelt BMÖGF/69-59/2018 iktatószám alatti miniszteri
döntésnek megfelelően 211 erdei köbméter kemény lombos tűzifa vásárlásához 4.019.550.-ft
vissza nem térítendő támogatásban részesítette, mely támogatási összegből beszerzett tűzifát, e
rendelet részletes szabályai szerint kell felhasználni.
3. Szociális célú tűzifa juttatás részletes szabályai
3.§

(1) A képviselő-testület természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére
térítésmentesen tűzifát biztosít. A juttatást a képviselő-testület a 2. § szerinti támogatásból
beszerzett tűzifa mennyiségének erejéig biztosítja.
(2) Tűzifa juttatásban részesülhet az a személy, aki 2018 szeptember - november hónapban a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
a, aktív korúak ellátására
b, időskorúakjáradékára
c, települési lakásfenntartási támogatásra
volt jogosult, továbbá:
d, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő család
(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem
nem biztosít.

térítendő tűzifa

támogatást

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak és legfeljebb egy
jogcímen állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(5) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, valamint
azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető, támogatás nem
igényelhető.

(6) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
(7) A kérelmeket legkésőbb 2018. december 6-ig lehet benyújtani a Váncsodi Közös
Önkormányzati Hivatal Gáborjáni kirendeltségén. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(8) A jogosultság, és a kérelemben foglaltak valódiságának
környezettanulmány készíthető.

ellenőrzésére

az eljárás során

(9) Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával
kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról legkésőbb
2018 december 14.- ig egyedi határozattal dönt.
(10) A támogatásból rendelkezésre álló tűzifa mennyiség a benyújtási
kérelmek között egyenlő arányban kerül kiosztásra.

határidőig

beérkezett

(11) Az Önkormányzat, a döntést követően legkésőbb 2019. február 15-ig minden jogosult részére
térítésmentesen kiszállítja a juttatott tűzifa mennyiséget.
4. Záró rendelkezések
4.§

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet 2019. február 15-én hatályát veszti.

Gáborján, 2018. november 15.
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1.számú melléklet:
KÉRELEM
tűzifa természetbeni támogatás megállapítására.
Kérem, hogy a Magyarország 2018. évi központi

költségvetéséről

szóló 2017. évi C. törvény

3. mellékletének J 9 pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag

vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen, nyújtott

tűzifa

támogatásból

részemre tűzifát biztosítani szíveskedjenek.

Kérelmező
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neve: .................................................................................. .... ..................... ...... ...... .
anyja neve: ................................................................................................................ .
születési helye, ideje: ............................................................................................... .
lakcím: 4122 Gáborján, .................................................................................. ......... .

Büntetőjogi felelősségem

tudatában kijelentem, hogy 2018 szeptember-október-november

hónapban
a, aktív korúak ellátásában
b,időskorúakjáradékában

c, települési lakásfenntartási támogatásában
részesültem
d, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek.
Életvitelszerűen fenti lakcímen lakom és lakásomat vegyes fűtéssel, fával, szénnel fűtöm.

Gáborján 2018 .............. hó ... nap

kérelmező

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2018 november 15-én.
Gáborján, 2018. november 15.

