Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (XI.01.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásról

Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében a
helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
46/2014.(IX. 25.) BM. rendeletében foglalt falhatalmazás alapján - az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában és 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a
következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Vámosmikola Község közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező azon személyekre, akiket az Szt. 3. § (1) - (3) bekezdései határoznak meg.
(2) A rendelet tárgyi hatálya azon családokra terjed ki, akiknek lakása tűzifával fűthető.
(3) Lakásnak az tekinthető, ahol a család életvitelszerűen lakik, függetlenül a lakásban
tartózkodás jogcímétől.
(4) A család fogalmát az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontja rögzíti.
2. §
(1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő személy jogosult, akinek
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 % -át (57.000- Ft)
(2) A tűzifa támogatás iránti kérelmet 2014. november 30. napjáig lehet benyújtani az
Önkormányzati Hivatalban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (1. sz. melléklet).
A jogosultság megállapításához csatolni kell a család minden tagjára vonatkozó
jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolásokat.
(3 ) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni tűzifa
juttatásra.
(5) A tűzifa elszállításáról a támogatottnak kell gondoskodni.
3. §
A képviselő-testület a Szociális Bizottság hatáskörébe utalja a tűzifa támogatás iránti kérelmek
elbírálását.

4.§
(1) A kérelem elbírálásánál előnyt élvez,
a) aktív korúak ellátására (rendszeres szociális segélyre vagy foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra),
b) időskorúak járadékára,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
d)lakásfenntartási támogatásra jogosult személy, továbbá
e) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(2) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló 105 m3
famennyiség felhasználásáig van lehetőség.
5. §
E rendelet 2014. november 1. lép hatályba és 2015. február 15-én hatályát veszti.

Vámosmikola, 2014. október 30.

Bárdi Alexsk.
polgármester

Bóna Olga sk.
jegyző

E rendelet 2014. november 1-től kihirdetésre került.

Bóna Olga sk.
jegyző

1. melléklet a 9/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete
Kérelem tűzifa támogatáshoz
Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifa támogatást megállapítani szíveskedjenek.
A kérelmező adatai
családi és utóneve: ……………………………………………………………………………..
leánykori neve: …………………………………………………………………………….…...
anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
születési helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………………...
családi állapota: ………………………………. TAJ száma: …………………………………..
állandó lakcíme: ………………………………………………………………………………..
a család tagjainak száma…………………………….

Jövedelmi adatok
A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
3. Alkalmi munkavégzésből
származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

A lakás címe, amelyre a támogatást igényli: ………………………………………………………
Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy fentiekben
igazolt jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem, fenti című lakásban
családommal életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított.
Vámosmikola, 20……………………………
……………………………………………
a kérelmező aláírása

