
Vácszentlászló Község Önkormányzata
Képyi§elő-testületének

9120í4. (xlkí!
önkormányzati rendelete

A szociáli§ túzifa támogatás helyi szabályairól

vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testiilete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdés alapján a szocirilis igazgatrisról és szociáis ellátásokról szóló 1993. évi III. tv, 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 a (3) bekezdésben, valaminl
Magyarorcág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 4l.§ (4) bekezdése
alapján, az lgy?il.ezett törvény 1 3. § ( 1 ) bekezdésében meghatározott feladatkörében elj áíva a
helyi önkormányzatok szociális célú túzifavávírláshoz kapcsolódó kiegészitó támogatásról
szóló 4612014. (lX,25,) BM r€ndelet alapján az alábbi lendeletet alkotja:

l.§ (1) E rendelet célja, hogy vácszentlá§zló telepüésen élő ú§zorulók részére támogatást
nyújtson a téli tiizeléshez, íneghatáúozya aíermészetben nyújtott szociáis ellátás
átmeneti segély, mint egyszeri tiizifajuttatásjogosultsági f€ltét€leit, § az igénylés, a
dönté§ menetét.

(2) E Iendelet hatálya kiterjed vácszentlászlóközségkőzigazBatási t€rtil€tén lakcímmel
rendelkező állampolgároka.

(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgalásról és szociáis
ellátásokól §zóló 1993. évi lII. törvényb€n illetve a vácszentlászló Község
Önkormányzata Képviseló-tesületének 7/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendel€te a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokól,, előírásai az irrányadók.

2.§ (1) A szociáis- és Egészségügyi Bizott§ág vissza nem térítendő t€rmé§zetbeni
t.ímogatásként háztartá§oíként legfeljebb 5 m3 tíizifát biáosíthat arrnak a személynek,
aki szociális úszorultsága alapján,- aktív koíuak ellátására,- idő§koniakjáradékára,-
adósságkezelési tárnogatá§hoz kapc§olódó adósságcsökkenté§i támo gatásft, yagy

lakásfenntartási tánogatá§rajogosult,- illetve a gyem€kek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló l 997. évi xxXI. tv-ben szabályozott halmozottan hátninyos helyzetíi
gyermeket nevelő családnak minósül.

(2) Az (1) bekezdésben írtakon túl, egygdi méIlegelés alapján tűzifa támogatásbaíl
része§ithető az a család ahol a családban az egy főre jutó jövedelem az öI€gségi nyugdíj
minimum 200 7o-át nem haladja meg.

(3) Túzifa támogatás ugyanazon lakott ingallanra csak egy jogosultnak állapitható meg,

s kérelmeket a beérkezés son€ndjében kell elbíráni.

3.§ (1) Nem jogo§ult szociális célú tíizifa talm,ogaásft az a személy illetve család, ahol a
lakóházban szilárd tüzelésre alkalma berendezés nincs.

(2) Nem kéIhető támogatás üre§en álló ingatlanra.

(3) A tűzifa t|ámogatásban részesülő személy a túzifát nem értékesítheti, azt Q§ak saját

célra használhatja fel.
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4.§

5.§

6.§

Támogatrási eljárás kérelemre indul, mely kérelmet a Polgrármesteri Hivatalban kell
leadni, legkésőbb 2015. j8nufu 3l. napjáig, mely kérclemnek tartalmaznia kell mindazon
adatokat, amit az Önkorrnínyzat haáyos szocitílis rendelete, illetve a szociIális törvény
az átíneneti §egély kérelem vorra&oásában előír,

(l) A tűzifa kiszállítá§áíól az Önkományzat gondoskodik a haíárc zatjogeíőíe
emglkedését követö 5 munkanapon belül.

Q) A tlsziía átyéle(ét ajogosultrak aláírásával igazolnia kell, átvételi elismervéruryel.

Ez a íendelet a kihirdetését követó napon lep hatályba és 2015. március 31-én hatályát
veszti.

Y ácszeftIászló, 20 l 4. november 4.
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