
somlószőlős község Önkormán yzata képviselő-testületének
1612015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifajuttatás szabályairól

Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
me ghatáro zott feladatkörében elj áw a a következőket rende l i e l :

1. fejezet

A támogatásra vonatkoző áItalános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya

1.§ (1) Somlószőlős Község Önkormányzata szociális célú tílzifavásar!áshoz kapcsolódó
kiegészítŐ, vissza nem térítendő támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult.
(2) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybévételOvel kapcsolatban a
szociális rászorultság szabáIyait és azigénylés részletes reltetéleii meghatározza.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Somlószőlős község közigazgatási téruletén életvitelszerűen
lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. Atámogatás feltótelei

2.§ (1) Az Önkormányzat vissza nem tédtendő természetbeni támogatásként szociális tbzifát
biztosít annak a személynek, aki a szociális ígazgatásről és szociális ellátásokról szóló törvény
szerinti
a) akíív koruak ellátására,
b) idő skoru ak ján adékár a,
c) - tekintet nélkÜl annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtásara
lakásfenntartási üímogatásra j ogosult,
a gYermekek védelméről és gyámügyi ígazgatástől szóló 1997. évi )C(X. törvényben
szabályozott
d) hátrányos és halmozottanhátrányos gyeímeket nevelő család
e) azol<nak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladla meg az
Öregségi nyugdíj összegének I50 %-át (42.750,-Ft), egyedül élő esetén az riregségi nyugaíj
összegének 250 %-at (71.250,-Ft).
(2) a)-d) pontban lévőjogosultak előnyben részesülnek a tizifaosztás során.
(3)Hááartásonként legalább 1 m3, de legfeljebb 5 ml űzifabiáosítására kerülhet sor.
(l a Ílzifa támogatás vgyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg
fiiggetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
AmennYiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbirélás a kérelem beérkezésének
sorrendj ében történik.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - fiiggetlenül a 2. § -ban
meghatarozott feltételek teljesülésétől * az a személy, család
a) aki erdőgazdáIkodÓ, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermeléstvégzett,
vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyá|talánnem flíthető.
{2) Az iiresen állÓ, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem é1, a támogatás
nem kérhető.
(3) AŰzifában részesülő személy attnifátnem értékesítheti, nem adhatja át másnak.



3. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1, melléklete szerinti
kérelemre indul,
(2) A kérelenrhez nrellékelni kell a jövedelmi viszorryok igazolására szolgáló
dokumentumokat ós a kérelmezövel azono§ lakcímen élő személ_yek lakcímet igazoló
hatósági igazolványának rnásolatát.
(3) A kérelmeket a (2] bekezdésben foglalt dokumentumokkal együtt 2015. december 15.

napjáig lehet a Somlóvásárhelyi Kózös Onkormárryzati Hivatalnál Somlószőlősi
Kirendeltségén (8483 Somlószőlős, Kr:ssuth u, tó4.) benyújtani. E határidő elmulasáása
jogvesztó.
(4) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozilq aki a tánrogatásról legkésőbb a
kérelem benyú*itásától számított l5 napon beltil határozafial dönt.
(5) A döntést követően, a tűzifa §r:mlószölös településre történő kiszállítását követő 10

munkanapon belUl a polgárrnester gondoskodik a tűzifa kérelmező részére tórténó
kiszállításáró1.
(ó} A íűzifa átvételét a 3'ogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja.

5. § (1) A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által az Önkormányzat
számára nregállapított942 34CI Ft,- Ft kiegészító támogatáü valamint az önkormánilzat által
öneríil<ént r,állalt ö7 3l t'l"-Ft. valallint a filvarkclltség saját forrás.
(2) A rendelkezésre álló túzifa felhasználását követően benyújtott kérelmeket - firggetlenül
attól, hogy azok a 2"§-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek és a 4.§ (3) bekezdésében
meghatározott határidőre érkeztek- el kelí utasítani.

2. fejezel

záró rendelkezérek

6. § Ez a rendelet a kihirdetéset követő napon lép hatályba és 2016. nrárcius 3l.napjan
hatál3,ái vcszti.

Somlószölös. 20l5. novembeÍ 24.U"{l'---
Kiss János i\üdrbert
polgárm*ster

A rexdtlet kihirdetésérrck idópontja:
Somlószölös. 2015. novernber 25.
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