Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző
Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2019. január 8.
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés (8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
Szociális rászorultsági feltételek
1. § (1) Az Önkormányzat támogatást biztosít annak a személynek, akinek a háztartásában együtt élő
személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
320%-át. 1
(2) A támogatás megállapításakor az (1) bekezdés szerinti jogosultak közül előnyben kell részesíteni
a) azt a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési
támogatásra jogosult, továbbá
b) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot
c) aki a háztartásában három vagy több gyermeket nevel vagy gyermekét egyedül neveli, vagy egyedül
él
(3) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a
támogatás.
(4) Nem jogosult támogatásra az a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő személy, aki a 2018/2019-es
fűtési szezonban már részesült az önkormányzattól tüzelési célra természetbeni vagy pénzbeni támogatásban.
2. §

Az egy személy részére adható támogatás legfeljebb 4 m3 .
Az igénylés feltételei

3. § (1) A támogatás iránti kérelmet azon személyek nyújthatják be, akik a téli tüzelést fatüzelésre alkalmas
fűtőberendezéssel oldják meg.
(2) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
(3) A kérelmeket 2019. január 15. napjáig lehet benyújtani.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.
(5) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány
végezhető.
4. § Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a
Polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal dönt.
5. § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 193 erdei köbméter tűzifa.
6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. május 31-én hatályát veszti.
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Módosította az 1/2019. (I.7.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. január 7.

Jászszentlászló, 2018. november 29.
Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Jászszentlászló, 2018. november 29.

Valentovics Beáta
jegyző

1. melléklet a 11/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelethez2
A kérelem benyújtható: 2019. január 15-ig
Kérelem
.................................................... (név) (szül. hely és idő: ……………………. Jászszentlászló
,…………………………… u . ……………. . sz . alatti lakos kérem, hogy részemre Jászszentlászló Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2018.
(XI.29.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.
Nyilatkozom, hogy a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320%-át
Az egy főre jutó jövedelem: ……………………Ft/ hó.
Együtt lakó személyek:
Neve

Jövedelme

…………………………………….

………………………

…………………………………….

………………………

…………………………………….

………………………

…………………………………….

………………………

…………………………………….

………………………

…………………………………….

………………………

A jövedelem igazolásokat csatolom.
A tűzifa támogatásra jogosult vagyok a rendelet alapján, mert az alábbi szociális ellátásban
részesülök:*
a) lakásfenntartási támogatás, a megállapító határozat száma: ………………………..
b) aktív korúak ellátása, a megállapító határozat száma: ……………………………….
c) időskorúak járadéka, : ………………………………………………………………...
d) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma.
.................................................................................................................................
e) Egyéb: ……………………………………………………………………………………………………
A fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbi indokok alapján:
f) aki a háztartásában három vagy több gyermeket nevel
g) gyermekét egyedül neveli

Gyermekek adatai:
Név: …………………………………….. Szül. idő: ………………………………….
Név: …………………………………….. Szül. idő: ………………………………….
Név: …………………………………….. Szül. idő: ………………………………….
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Módosította az 1/2019. (I.7.) önkormányzati rendelt 2. §-a. Hatályos 2019. január 7

Név: …………………………………….. Szül. idő: ………………………………….
Név: …………………………………….. Szül. idő: ………………………………….
h) egyedül él
g) téli tüzelését fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel oldja meg.

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)
Jászszentlászló, ……… év ………… hó …… nap

……………………………………….
kérelmező

2. melléklet a 11/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

……………………………………………………
(név)
Jászszentlászló,
…………..……utca
……….sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Jászszentlászló Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 11/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete
alapján megállapított természetbeni juttatásként 4 m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Jászszentlászló, 201...

………………….. hó

átadó

………… nap

átvevő

