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önkormányzatí rendelete

Á. szocíális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Yárcszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Ci|rkQ)
bekezdés alapján a szociális igazgatástől és szociális ellátásokrót sioto tqól. evi nr. w. z.5-
ában kaPott felhatalmazás alapjan, valamint Magyarországhelyiönkormrányzaturől szőlő
20II. évi CLXXXIX. W. 41.§ (4) bekezdése alapján, arrlgyan"ren törvén[ 13.§ (1) 8a.
bekezdéseben meghatározott feladatkörében eljárva a telepiilesi önkormány zatokszociális
célú ttizifav ásfuIáshoz kapcs oló dó an az alábbi rendel etet ikotj a :

1.§ (1) E rendelet célja hogy Vácszentlászlő településen élő rászorulók részére támogatást
nYÚjtson a téli tiizeléshez, meghatározvaa természetben nyújtott szociális ellátás
iitmeneti segély, mint egyszeri ttízifa juttatás jogosultsagi ielieteleit, s az igénylés, a
döntés menetét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Yácszent|ászló község közigazgatási területén lakcímmel
rendelkező állampol garokra.

(3) Jelen rendeletben_nem szabályozottkérdésekben a szociál is igazgatasról és szociális
ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvényben illetve Vácszentlás zlő {ozség
Önk9rmányzataKépviselő-testületénekltZOtS.(II. l2.) önkormányzati iendelete a
szociális igazgatásről és szociális ellátásokról,- előírásai az irány aiők.

2.§ (l) A Szociális- és Egészségügyi Bizottság vissza nem tédtendő természetbeni
támogatáskéntháztat{asonként legfeljebb 5 m3 tílzifátbiztosíthat annak a személynek,
aki szociális rászorultságaalapján,- aktív koruak ellátására,- időskoruak jarudékűa,-
vagY - tekintet nélkÜl annak természetbeni vagy pénzbeli formában töftjnő nyujtasára _
telePÜlési támogatásra) ezenbelül különösen Ú e támogatásban részesülők közül a
lakhatáshoz kaPcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatasban
részesülők, mint jogosultak előnyt kell, hogy élvezzenek.

(2) A gYermekek védelméről és a gyámügyiigazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzeh;,gyermeket nevelő család a kérelem .lbíráláru ,o.,ír,
előnyt kell, hogy élvezzen.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben írtakon túl, egyedi mérlegelés alapjánűzifatiámogatásban
részesíthető az a család ahol a családban M egy íőre jutó jöveáelem az <iregségi nyugdíj
minimum 25íJ %-iltnem haladja meg.

(4) 
^z 

Önkormrányzat aszociális célűtílzifában részesülő személytől ellenszolgáltatást
nem kér.

(5) Ttizifa ámogatás ugyaruLzon lakott ingatlanra csak egy jogosultrrak állapítható meg,
s kérelmeket abeérkezés sorrendjében kell elbírálni.

3 . § ( 1) Nem j ogosult szociális cé lú tűzifatámogatásr a az aszemély illetve család, ahol a
lakóhazban szilrárd ttizelésre alkalma berendezés nincs.

(2) Nem kérhető támogatás tiresen álló ingatlanra.



4.§

(3) A ttizifa támogatrásban részesülő személy atilzifátnem értékesítheti, azt csak saját
célra használhatj a fel.

(1) A támogaüísi eljarás kérelemre indul, mely kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell
beadni, legkésőbb 2017.januar 31. napjáig, mely kérelemnek tartalmaznia kell
mindazon adatokat, amit az Önkormtínyzat hatályos szociális rendelete, illetve a
Szociális törvény a települési támogatás vonatkoztísában, valamint jelen rendelet előír.

(2) A ttímogatásból vásárolt űzifát2017. február l5_ig kell kiosáani a rászorulók
tészére, s a ttámogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legfeljebb 2017. március
31-ig kell, hogy megtörténjen.

(1) A tűzifa kiszállítasaról az Önkormányzatgondoskodik a hatarozat jogerőre
emelkedését követő legkésőbb 10 munkanapon belül.

(2) Atílzifa átvételét a jogosultnakaláírésával igazolnia kell, átvételi elismervénnyel.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályb a és 2017 . március 3 1-én hatáIyát
veszti.

5.§

6.§

Vácszentliis zlő, 20t6. szeptember 5.
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