VÉSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
x/2015. (IX. ...)
önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag juttatásának helyi szabályairól

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében
biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc tv.) 45. § (1) bekezdésében, valamint 47. § (1) és (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. tv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
A rendelet területi és személyi hatálya Vése község közigazgatási területére terjed ki, az ott
életvitelszerűen lakó és lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
2. §
(1) Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
települési önkormányzatokat megillető szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás révén természetbeni juttatásként, egyszeri alkalommal, kérelem benyújtásával,
egyedi elbírálás alapján szociális célú tüzelőanyag támogatást biztosít.
(2) Az önkormányzat a rászoruló személyeknek, a rendelkezésre álló keret mértékéig vissza nem
térítendő természetbeni támogatásként
a.) 1 – 5 erdei m3 tűzifa,
b.) 1-10 q szén szociális juttatást biztosít.
(3) A kérelmet a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal Vései Kirendeltségének szociális
ügyintézőjénél lehet benyújtani adott év 2017. január 31. napjáig a rendelet 1. számú mellékletében
rendszeresített formanyomtatványon.
(4) A támogatás kizárólagos forrása az ágazati rendelet szerint Vése Községi Önkormányzat
számára megállapított támogatás és az önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás
felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3. §-ban
meghatározott feltételnek megfelelnek és határidőre érkeztek – el kell utasítani.
3. §
(1) A támogatás megállapításakor előnybe kell részesíteni azt, aki a Szoc tv. szerint:
a) Aktív korúak ellátására, vagy
b) Időskorúak járadékára jogosult vagy
c) Lakásfenntartási támogatásra vagy
d) Adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult
személy,
d) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy
e) Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(2) A támogatás megállapítására jogosult továbbá még:
a) Közgyógyellátásra, vagy
b) Időskorúak járadékára, vagy
c) Három vagy annál több gyermeket nevelő, vagy
d) Ápolási díjra jogosult személy,
e) Akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg:
- egyedül állóként a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át.
- családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át.
f) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.
4. §
Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag juttatásra – függetlenül a 3. §-ban meghatározott feltételek
teljesülésétől az a személy, család?
a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést
végzett,
b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával vagy szénnel egyáltalán nem fűthető.
5. §
(3) A szociális tűzifa támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselőtestület a polgármesterre ruházza át.
6. §
(1) Ez a rendelet 2016. december 1. napján lép hatályba, közzétételéről a jegyző gondoskodik.
(3) A rendelet 2017. október 30. napján hatályát veszti.

Bertók László
polgármester

Ács Attila
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2016…..

Ács Attila
jegyző

1. számú melléklet a x/2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Tüzelőanyag természetbeni támogatás megállapítására
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………
-

anyja neve: …………………………………………………………………….

-

szül. helye, ideje:……………………………………………………………….

-

lakcíme:………………………………………………………………………..

-

TAJ száma: ……………………………………………………………………

-

telefonszám (nem kötelező megadni):…………………………………………

Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik:
a) tulajdonos

b) bérlő

c) családtag

d) : …………………….

A lakásban vele együtt élő közeli hozzátartozók:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Lakás nagysága: ………………………….m2

Komfort fokozata:

szükséglakás
komfort nélküli
komfortos

Szobák száma: …………………………….
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakásomat vegyes fűtéssel, fával, szénnel
fűtöm. Amennyiben a gáz is be van kötve, a gázszámla utolsó háromhavi számla részét is csatolni
kell, ha nem használják fűtésre.
A kérelemhez csatolni kell:
- a család jövedelmét igazoló iratokat,
- lakbér, albérleti díjról szóló szerződés másolatát.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy helyszínen ellenőrizze a nyilatkozatban közölt adatok
valódiságát!)

Vése, 201…..év……………….hó…….nap
……………………………………….
kérelmező aláírása

