Petőfiszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (XI. 12.)
önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról
Petőfiszállás Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Petőfiszállás Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
térítésmentesen szociális célú tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki
Petőfiszállás községben lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a községben él, valamint
az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
(2) Háztartásonként csak egy kérelmező részére állapítható meg a szociális célú tűzifa
támogatás (a továbbiakban: Támogatás). Amennyiben egy háztartásból több kérelem érkezik, az
elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
2. §
A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt,
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) települési támogatásra jogosult.
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
3. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerint kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2015. november 30. napjáig lehet az Önkormányzati Hivatalban benyújtani.
(3) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifára való jogosultságról egyedi határozattal dönt
úgy, hogy háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa juttatható.

-2(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
4. §
A támogatás kiszállításáról a döntést követően az önkormányzat térítésmentesen
gondoskodik.
5. §
Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen
biztosított tűzifa esetében 15 000 Ft + ÁFA/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének
visszafizetésére.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és 2016. április 1-jén hatályát
veszti.

Petőfiszállás, 2015. november 11.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. november 12.

Toldi Zsolt
jegyző

1. melléklet a 12/2015. (XI.12.)
önkormányzati rendelethez
Kérelem – nyilatkozat természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatáshoz
1. A kérelmező adatai:
1.1 az igénylő neve : ……………………………………………………………………………………
1.2 leánykori név: ………………………………………………………………………………………
1.3 anyja neve: …………………………………………………………………………………………..
1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………
1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………………………………..
1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………………………………………
1.7.rendszeres havi jövedelmének forrása: …………………………………………………………..
1.8. rendszeres havi jövedelmének összege: ………………………………………………………...
2. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:
Név

Születési
ideje

Rokonsági
fok

Foglalkozása

Jövedelme

1
2
3
4
5
3. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó.
4. A kérelem rövid indokolása: …………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. A kérelmező az alábbi ellátásokban részesül: (értelemszerűen aláhúzandó!)
aktív korúak ellátásában részesül
időskorúak járadékában részesül
a Gyvt. szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
települési támogatásban részesül

igen nem
igen nem
igen nem
igen nem

Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Petőfiszállás, 2015. év………………….hó…………….nap.
………………………………………………
Az igénylő aláírása

A kérelemhez mellékelni kell:

1.) A kérelmező és a kérelmezővel egy háztartásban élők jövedelméről
szóló igazolást (megelőző 1 hónap)
2. melléklet a 12/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény
…………………...…………….(név)
Petőfiszállás, ……………………. ………..szám alatti lakos aláírásommal
elismerem, hogy a mai napon Petőfiszállás Község Önkormányzata
Képviselőtestületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló
önkormányzati rendelete, és ……../2015. (…..) Önk. határozata alapján
megállapított természetbeni juttatásként ……..…m3 mennyiségű tűzifát
átvettem.

Petőfiszállás, 2015. ........................................ hó ...... nap

…………………………………….. ……………………………………………
átadó
átvevő

