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Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2016.(IX.01.) önkormányzati rendelete
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdése
alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§
felhatalmazása alapján – figyelemmel a 47.§ (1) bekezdés c pontjában és (3) bekezdésében
foglaltakra – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
13.§ (1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet végrehajtására a következőket rendeli el:

I.

Fejezet
1.§

A rendelet célja, hatálya
(1) A rendelet célja, hogy meghatározza a Kövegy községben élők részére nyújtandó szociális
tűzifa támogatás jogosultsági feltételeit, az igénylés és az odaítélés menetét.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Kövegy község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és
ott bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőkre.
(3) Kövegy község Önkormányzata a szociális tűzifa támogatást, mint természetben nyújtott,
vissza nem térítendő támogatást nyújtja a rászorultak részére.
2. §
A támogatás feltételei
(1)Az önkormányzat egyszeri alkalommal, természetben nyújtott térítésmentes szociális
ellátást biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik életvitelszerűen az
önkormányzat közigazgatási területén tartózkodnak, és ott lakcímmel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat támogatást biztosít annak a
személynek, aki szociális helyzete és egészségi állapota miatt a tűzifa szükségletéről önállóan
nem tud gondoskodni.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy jogcímen
állapítható meg, függetlenül a lakásban lakó személyek és háztartások számától. Egy
ingatlanból több kérelem beérkezése esetén elsődlegesen a kiskorú gyermek eltartásáról
gondoskodó részére kell a támogatást megállapítani.
(4) Egy háztartásra keménylombos tűzifa esetén legfeljebb 2 m3, lágylombos tűzifa esetén
legfeljebb 3 m3 tűzifa támogatás kerülhet megállapításra.
(5) Nem állapítható meg támogatás - függetlenül az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltétel
teljesülésétől - abban az esetben, ha
a) ha az ingatlan fával nem fűthető vagy

b) az ingatlanban életvitelszerűen senki nem él.
(6)A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a szociálisan rászorult személy,
aki
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy
pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra, különösen a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra
jogosult
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
3.§
A támogatás igénylésének és elbírálásának menete
(1)
A támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. számú mellékletében foglalt nyomtatványon
lehet benyújtani.
(2)
A kérelmeket 2016. december 2. napjáig lehet benyújtani a Csanádpalotai Közös
Önkormányzati Hivatal Kövegyi Kirendeltségén (Kövegy, Kossuth u. 29.).
(3)
A Képviselő-testület a támogatás megállapításáról határozattal dönt 2016. december
16. napjáig.
(4)
A megállapított tűzifa támogatás kiszállításáról a határozat meghozatalát követően –
lehetőleg a támogatottak bevonásával –a polgármester folyamatosan gondoskodik.
(5)
A támogatott a tűzifa támogatás átvételét ezen rendelet 2. számú mellékletét képező
átvételi elismervénnyel igazolja.
II. fejezet
Záró rendelkezések
4. §
(1)
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A kihirdetésről a helyben
szokásos módon a jegyző gondoskodik.
(2)

Ezen rendelet 2017. június 30. napjával hatályát veszti.

Kövegy, 2016. augusztus 31.
Galgóczkiné Krobák Mária
polgármester

dr. Barna Angéla
jegyző

A rendelet kihirdetve: Kövegy, 2016. szeptember 1.
dr. Barna Angéla
jegyző

1.

melléklet a 12/2016. (IX.01.)
önkormányzati rendelethez

A kérelem 2016. december 2. napjáig nyújtható be!
Kérelem szociális célú tűzifa támogatásra
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
T
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................
2. A tűzifa támogatásra azért vagyok jogosult, mert *
a)

aktív korúak ellátására vagyok jogosult

b) Időskorúak járadékára vagyok jogosult
c) Adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra vagyok
jogosult
d) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult
e) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek
f) szociális helyzetem és egészségi állapotom miatt a tűzifa szükségletemről önállóan
nem tudok gondoskodni.
(* Megfelelő aláhúzandó!)
3. A kérelmező családi állapota:
□ egyedülálló
□ családban élő
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó),
- lakóingatlanom fával fűthető
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...........................................
................................................
kérelmező

2. melléklet a 12/2016.(IX.01.)
önkormányzati rendelethez

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

……………………………………………….(név)
…………………………………..szám alatti

6912

Kövegy,

lakos aláírásommal igazolom, hogy Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális
tűzifa támogatás helyi szabályiról szóló …./2016.(….…..) önkormányzati rendelete alapján
megállapított vissza
nem térítendő természetbeni juttatásként …… m3 mennyiségű tűzifát a mai napon átvettem
és érte
ellenszolgáltatást nem adtam.

Kövegy, ...........................................

................................................
kérelmező

