Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás lapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) E rendelet célja, hogy Gádoros településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultság alapján meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri
tűzifa juttatás jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.
(2) E rendelet hatálya kiterjed Gádoros Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen
lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A Támogatás feltételei
2. §
(1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza
nem térítendő támogatásként legfeljebb 5 m3 szociális tűzifa segélyben részesíti.
(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény szerint
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) települési támogatásra, különösen lakhatási célú támogatásra jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
e) akinek jövedelme a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 2/2015. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (3)
bekezdése szerinti rendkívüli települési támogatásnál figyelembe vehető összeget
nem haladja meg.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy

ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében
történik.

3. §
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott
feltétel teljesülésétől – az a személy, család, aki tűzifával egyáltalán nem fűthető
ingatlanban lakik életvitelszerűen.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a
támogatás nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének menete
4. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás elsősorban az e rendelet 1. melléklete szerinti
kérelemre indul, de hivatalból is lefolytatható..
(2) A kérelmeket 2016. január 31. napjáig Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa rászorulók
részére történő eljuttatásáról.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
(6) A jogosulttól az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.

5. §
(1) A támogatás kizárólagos forrása a pályázat során nyert összeg, valamint az önkormányzat
által biztosított 762.000 Ft saját forrás.
(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2.
§-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek, és a 4. §-ban meghatározott határidőre
érkeztek – el kell utasítani.

II. Fejezet

Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2016. október 3. napján lép hatályba.

Gádoros, 2016. szeptember 13.

Maronka Lajos
polgármester

Tóth Tibor
ig. csop. vez.

A rendelet kihirdetve: Gádoros, 2016. szeptember 23.

Tóth Tibor
ig. csop. vez.

1. melléklet a 8/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
……………………………………………… (név) (szül. hely és idő: ……………………..…)
Gádoros, ……………………………………. utca ………. szám alatti lakos kérem, hogy
részemre

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa

támogatás helyi szabályairól szóló 8/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelete alapján
szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.
A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert az alábbi szociális
ellátásban részesülök*
a) aktív korúak ellátása, a megállapító határozat száma:

………..

b) időskorúak járadéka, a megállapító határozat száma:

……..…

c) települési támogatás, különösen lakhatási célú támogatás,
a megállapító határozat száma:

………..

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök, és halmozottan hátrányos
gyermeket nevelek, a megállapító határozat száma:

……..…

e) akinek jövedelme a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 2/2015. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti
rendkívüli települési támogatás megállapításánál figyelembe vehető összeget nem haladja
meg
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő)

Gádoros, 2016. ……………………..

……………………………………
kérelmező

2. melléklet a 8/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
…………………………………………….. (név) Gádoros, …………………………………...
utca ……… szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Gádoros
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló
8/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként
….. m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Gádoros, 2016. ………………………………

……………………….
átadó

…………………………
átvevő

