
Szent!őrinckáta község Önkormányzata Képviselő-testületének

LL/ 2OL4.(XI. 21.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsá9i feltételeirő!

Szentlőrinckáta község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló zot1- évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladat körében eljárva, a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX,25.) BM
rendeletének 2.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotla;

1. §.

( 1) A rendelet hatálya kiterjed Szentlőrinckáta község közigazgatási területén állandó
bejelentett lakcím mel vagy ta rtózkodási hellyel rendelkező személyre,

- magyarállampolgárra,
- állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltra,
- letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
- a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
- hontalanokra.

2. §.

(1) Juttatásban részesülhet és az elbírálás során előnyt élveznek, akik a szociális igazgatásró|
és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

- a.) aktív korúak ellátására,
- b.) időskorúak járadékára,
- c.) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
- d.) lakásfenntartási támogatásra jogosult vagy
- e.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI

törvényben szabályozott ha l mozottan hátrányos helyzetű 9yermeket nevelő
csa lád.

(2) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő kérelmező
részesíthető, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg :

- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2OO o/o-át
( 57.000.- Ft-ot),

- családban élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150
o/o-át, (42,750.- Ft-ot).

(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális
célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3. §.

(1) A juttatás igénylése kérelem alapján történik. A kérelem mintát az L, sz. melléklet
tartalmazza.

(2) A kérelmeket legkésőbb 2015. január 31-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal
szociális ü9yintézőjénél,

(3) A juttatás iránti kérelmekben az önkormányzat polgármestere dönt.

(4) Döntést követően a tűzifát legkésőbb 2015. február 15-ig lehet átvenni a
határozatban meghatározottak szerint.



Nagy István
polgármester

Ez a rendelet kihirdetésre
kifüggesztéssel.
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Mezeiné-i(ovács Ma rgit
aljegyző

került a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő

Szentlőrinckáta,2Ot4. november 21.

f'"r^,l
Mezeiné Kovács Margit

aljegyző



l. sz. nrelléklet
KÉRELEM

Szo ci á] i s tűzifa terrrrészetb en i tarno gatás niegál l ap ítására

i(ére]rrlező ne\/e: ... . ..

- all)la lle\ie:

- SZü].he]),e, ideje:..

- la]<cítle:... .. . .

- TAJ szálla:

- teleforlszánr (nenr köte]ező niegadni):.

Kéle]nr ező a j a]cásb arr nr i lye,11 j o gcím err tartóz]<o d ik:

a) tulajdonos b) bérlö c) családtag d) : ...

A ]akásban rlele eg),ütt élő közeli llozÁtartozők:

Lakás nagysága: . .. ... .,..nr2 Konrfort fokozata: szükséglakás

kornfoí rrélküli

korrrfortos

Szobák száura:..... -....

Büntetojogi felelösségem tudatában kijelerrterrr, lrog1, 1nk6rolnat veg},es fűtéssel, fár,al,

szénnel fűtörrr.

Tudomásul veszerrr, hogy az örrkonrrárryzat a lrelyszírien ellerlőriáeti a rryilatliozatban közöIt adatok
valódiságát !

Szentlőrinckáta, 201.,...él,. ...,..........hó..,., ..nap

kér,elnrező aláírása

A kérelemhez csatolni kell:

-nulka\/iszo11),bó1 szérmaző jövedelern esetén nun]Gltatói igazolást, pérrzirrtézeti

szarnlakirlonatot \rag)/ pérrzirrtézet áIta] kiadott ígazoLást,

- a szociális törrlétr),ben neghatározott rendszeres pénzellátás esetétr az ellértást negállapító szerv

hztározatáí, pérrzirrtézeti szár,n]akivol]atot vag)/ pénzíntézet áIta] kiadott igazolást, csek]<sze]r,érr)t,

- lai<bér, albér]eti díjro1 szóló szerádés nrásolatát.


