
Sajóecseg község Önkormányzata Képviselő-testületének
15.12015. (XI.23) számú önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján,
valamint Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 20 II. évi CLXXXIX. tv. 13.§.( 1) bek.8.pont
meghatározott feladatkörben eljárva a szociális célú tűzifa támogatás elosztására a következő
rendeletet alkotja:

A rendelet célja

(1) Sajóecseg község Önkormányzatának a szociál is célú tűzifa vásárláshoz kapott kiegészítő
támogatás és az ehhez biztosított önkormányzati saját erőből vásárolt tűzifa szociális rászorultsági
alapon történő szétosztása.

A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet hatálya kite~jed a sajóecsegi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt.) 3.§. (1)
- (3) bekezdésében és a 7.§. - ban meghatározott személyekre.

Értelmező rendelkezések

2. §.

1. Család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak
2. Egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés 1)pontjában meghatározottak.
3. Egyedülélő: az Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak.
4. lIázastárs: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak.
5. Vagyon : az SztA.§ (1) bekezdés b.) pontjában meghatározottak

Természetbeni támogatás elosztására vonatkozó eljárási szabályok

3. §.

(1) Az eljárás kérelemre indul és a Polgármester javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A
kérelem a rendelet 1. sz. mellékletét képezi.

4.§.

(1) Az önkormányzat a támogatás ereJelg vissza nem térítendő természetben i támogatásként
maximum l m3 mennyiségű tűzifát biztosít annak a személynek, aki

a) aktív korúak ellátásában vagy
b) Időskorúak járadékában
c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres önkormányzati támogatásban részesül vagy
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
e) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
f) 3 vagy több tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermeket nevel
g) Közgyógyellátásrajogosult, vagy
h) a 45 év feletti egészségkárosodott személy és ezt a Rehabilitációs Bizottság szakvéleményéveI

igazolja, vagy



i) Ápolási díjra jogosult, vagy
j) 65 éven felüli egyedül álló nyugdíjas és nyugellátásának összege a 80.000.-Ft-ot nem haladja

meg

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, fiiggetlenül a
lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(3) Nem jogosult szociál is célú tűzifa támogatásra - fúggetlenül az (1) bek--ban meghatározott feltétel
teljesülésétől- az a személy, család

a) Aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
b) Azon ingatlan vonatkozásában, me ly tűzifával egyáltalán nem füthető
c) aki saját maga, illetve a kérelmezővel egy családban élő és a Szociális törvény 4.§ (1)

bekezdés b.) pontjában meghatározott vagyont meghaladó személygépkocsi tulajdonosa
d) ha az egy főre eső jövedelem meghaladhatja a 80.000.-Ft

3. A támogatás igénylésének menete

6.§

(1) A támogatás megállapításáról a 2015 . december 10. napjáig benyújtott kérelmek alapján -
szociális rászorultság alapján - a Polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt.
(4) A polgármester legkésőbb 2016. február 15. napjáig gondoskodik a tűzifa kiosztásáról.
(5) A tűzifa átvételét ajogoslllt a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával
igazolja.

A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter BMÖGF/69-14/20 IS. Támogatói Okiratban az
Önkormányzat számára megállapított 977.900.- Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat
által biztosított 69.850.-.-Ft saját forrás, valamint a szállítás költsége.

II. Záró rendelkezések

(1) Ezen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2016. május 31. napján hatályát veszti.

1 n k lov i c s László sk.
Polgármester

Kihirdetési záradék:

Zupkóné ZörgöIy Zsuzsa sk.
jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésseI
2015. november 24. napján 8 órakor kihirdetésre került.

Sajóecseg, 2015. november 24.


