Somló§zőlős

Község Önkormányzata Képvi§elő-te§tületének

rU2016. (XI. 25.) önkorrnányzati rendeleúe
a szociáIis tüzelőanyag juttatás szabályairól

Sorlllószijlós Közsóg Ónkornlín) zatának K!rp\ isc]ó-lesti-llcle aZ AlaplöIvén\, 32. cikk (2)
b_eliezclése alapiárl. továbbá a a Níag)alorszíg helyi iinkomrárll,zatair.cil
szóló 20]]. éli

CLXXXIX, törvéll}, l3,
a következóket

§ (1) bekezdés 8, a.) poüliában meghatározott lelacla&ölében cljárva

íendcli el:

l.

A rendclet cóIja, hatá|)

a

l il (l)_A

1elepülési önkornlánlzatok szociá]is célútiizeliian],ag \ásiilIitshoz kapcsolricló
kiegószítij táno8atás1]Iól sZóló pál),áZati kiír.ás alapján sonlószijlÁ Község (jnkornránrzara
5,/ncIJ|,5 c<|.. I'i,,c|,,Jr\cf ri..r-|i.h,,z k.rpc.olo,1,, ki<1..,,rr,. ri,.z, n.nr t.rir.r,d
1ámogatásra (a lo\,ábbiakbarl: táno8atiis) jogosu]t.
12) Ia rendclel céIia. hogy a s7ociáiis tüZelóan}ag tánlogatás igénl,bcr,ételér,eIkapcso]atban a
szociális rászorultság szabái}ait ós aZ igén}lós reszlctes liltóteÉit nleghalározza,
(j) E rendelct hatálva kitcrjed Sorrrlósző]iis köZség kijzigazgalási tirületétr é]etlitelszedien
lakó és ott ]akcinl].nel rcndelkc7ó állernpoIgárokla,

2, A

támogatás fettétclei

2.§ (l) Az iinkornlánvzal \,issza nen' tóíílencló temlószelbeni tánogatásként szociiilis
tiizifát
biztosit :
annak a szenlélynek. aki a szociális igazgatásról és szociális cllátásokról szóló tijnéll!
szerinti
J) 3lll\ kor ldk ellJld\xrJ.
b) időskorúak járadókára. r,agv
c/ tckintei nélküI aruak te]més7elbeni \agY pénzbc]i lönnában lörlénó t1) iljtására tclcpülési
támogalásra (e tá]nogatásban részcsü]ók köZül kiiltinösen a 1akhaiajroz kapcsolórló
rendszcres kiadások !,iselésó\,e] kapcsolatos tálnogatásban lés7esülók)
.jogosult.
családnak. anrely a gyemekck rédclnérőI és gvámügyi iiai3atásró] szó]i) l997.
9)."]]]$ "
é\,j XXXI. lörr,ón}betl szabálvozott ha]nozottan hátránrosiiell,zű gleni.k"t
neuel.
e) annak a családnak. amc1l,ben az egv lóre iutó jtrvedelem nenr hdaclja rnee aZ örc8sctsi
nyugdíj összegénck 200 %-át, (57,000.-) eg},edűl éló esetón az öregsógi n}ugdij tjsszcgónek
300 %-át. (85.500,_F't).

(a)

Az (])

bekezdés a)-d) pontban lé\,ó .iogosultak eiőn\'ben részcsülnek a ttizelőa|),ag

osztása során,
(5)

Házlaíásonként lega]ább

1 m3. de Iegl'elicbb 5 nr] 1űzifa biztoSítására kelülhet sor,
ugvanazon lakott ingatlanra csak egv.jogosultnak áliapítható meg liiggetlcnii]
^.támogatás
a ]akásban
élő szenól},ek és l]áZtartások számától.
(6.)

Amennl,iben cgy ingatlanról több kérelcm érkezik, az elbirálás a kére]cn,' beérkezésérrek
solaendióben töfiénik.

§ (l) Nen.jogosult szociális cólíl tüZclőan},ag támogalásra 1iigget]enül a 2, § -ban
meghaláro7olr 1éltételektcliesülósétiil az a szemé]r. csa]áil
a) aki crdőgazdálkod(i, erdijtulajdonos., az elmLllt 2 crhcn engedcllrcl l.akitennelést
\,égzctt, vag}, i]yen te\ ékenYségből j ö\,edelmet vaq} tű7ifát szerzett,
br nz,,r jn,,31',,11 \l,ndlko,/J\JhJn. mll1 .zcnnel ..,!.rltaJJn nern furll.ro,
3.

(2) AZ űrcsell álló. nel],] lakolt ingallanra. irmc])ben ilet\ ilelszcnien §enki scn] él. a lálno8atás

ncm kérhctö,
(j) A tüZelőan}ag tálliogatásban íészcsii]ii s7cmél),a iál Dcn] ónékesílhcti. ncm adlratia át
násnak.

3,
1.

A támogatá§ igén}ló§ének mcnetc

§ (]) A lán]ogatás t]rcgál|apítása irárrti cljárós az c rerrc]elct l, melléklete szcrinti

kérelcnrre indul,

(2) Á kérelenllrez nlt,llékclni kcll a jö\edein]i

l,iszon1..

ok

igazolásáÉ §7o|8á]ó

dokumeDtun)okat ós a kérclnlezór cl azonos lakcinlen éló s7cmél),ek lakcimct igazoló hatósági
igazolr,án1 áuak nrúso|aút,
(3) A térclnekct a (:) bckezdósben l'og]alt dokunlcntunrokkll cg],ütl 20ló. decenrbcr 15,
napjáig lehct a Sonrlóvásárhely i Közös ()nkorrnán;zati llivatal Sonlószölősi Kirendcltscgón
(8483 Sontlószólős. Kosstltlr u. 164.) berr!,úitani, ti baláIidij clluulasztása jogveszti1.
(,+) A kéíellnckelbirá]iisa a po]gánr}cster lralásköréhc larlozik. aki a támogatásról legkés(ibb a
;l. §. (3) bckezdésbcn ibglah határidól kő\,etiien l 5 rrapon belül haüiíozallal dönt,
(5) A dőnlés1 köYctöen. a tíizifa Sonló§Zölós telepiilósre tórlél)ó kisá]liláSál kövctő 10
n]uí ianapon bclü]
lúzifa kélelrrrezó rószére lörténij
lbl8ármesler gondoskodik
kiszállítá§áIó1,
(6) A túzifa át!étcléta jogosult a rcndelel 2. melléklelét képc7ö álvéleli elismcn,én1,
aláirásál aJ igazolia,
5. § (] ) A támogatás kiárólagos forrása a rálnoEarói okirat 57crilil az Önkormin),Zat sámára
nlegállapílotl 840_000 .- Ft kicgészitő támogatás. Yalamint az önkonnán),zal által bizositott
saját fonás 7ó.200 .- Ft és az önkormán}zat állal bizlositoí fuvarköltség.
(2) A rendelkezéslc álló tüzifa l'elhasználását kövctóen bcn)újtol1 kérelmckct - tiiggetlenül
attól. hogy azok a 2.§-ban nreghatározott fcltételeknck meglelclnek és a 4.§ (3) bekezdésében
meghalározott hatá.időre érkcztek- el kell utasitani.

a

a

4.

Záró rendclk€zé§ck

6, § E2 a lendelct a kihirdetésélkö\,ctő napon lép hatályba és 20]7. március
hatá|_Yát vcszli.

3l.

-]

!,/

A íendelet kihirdeté§ének iőpontj&
Somlósólós, 2016. nov€mbel
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