
Rém Községi Onko r mány zat Képvis elő-testületének
1412015. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

Rém Községi Önkorm ányzata Képviselő-testülete az AIaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarországhelyi önkormányzatairól sző|ő 20II.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

4. rendelet célja
1.§

Rém Községi Önkormányzatának a szociális célú tűzifavásárláshoz kapott kiegészítő
támogatásból vásárolt űzifa szociális rászorultsági alapon történő jogosultság feltételeinek,
i gényl és ének és o daítél és ének szab ály alnak me gá1l ap ítás a.

Természetbeni támogatás elosztására vonatkozó eljárási szabályok
2.§

(1) A képviselőtesttilet a rendelkezésre álló keret mértékéig, a rászoruló személyeket vissza
nem tédtendő természetbeni támogatásként, legfelj ebb 2 m3 szociális tűzifa támogatásban
részesíti.
(2) A kérelemben feltüntetett adatok valódiságának és a jogosultság feltételeinek ellenőrzése
céljából kömyezettanulmány készíthető akérelmező életkönilményeiről, háztartásáről.

3.§

(1) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni, aki a szociális igazgatásről és a
szociális ellátásokról szóló törvény szerint

a) aktív koruak el|átására,
b) i dő skoru ak j ár adékár a,

c) települési támogatásra (kiilönösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülök),

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásről szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helryzeű gyermeket nevelő család

jogosult.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon felül hízifa támogatást igényelhet az, akínek egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdlj legkisebb összegének 250%-
át, egyedül élő esetén a320oÁ-át.
(3) Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlan esetén csak egy jogosultnak állapítható meg,
fiiggetlenül az ott élő személyek ésháztartások számától.
(4) A támogatás megállapítása tránti eljárás ]. melléklet szeintí kérelemre indul.
(5) Az átvevő aűzifa átvételéről a 2. melléklet szerinti átvételi elismervényt köteles aláimi.
(6) Nem állapítható meg támogatás annak akérelmezőnek, aki(nek)

a) lakatlan az ingatlana,
b) fával nem fríthető az íngat|ana,
c) erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést
végzett.



4.§

A önkormánlzaí atűzifáért, és annak házhozszá|litásáért a támogatottól tédtést nem igényel.

5.§

(1) A szociális tűzifa iránti kérelmeket 2015. november 25-ig lehet benffitani. A határidő
jogvesztő.

(2) A szociális célú tűzifa2015. december 15-ig vehető át.

(3) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megál|apitására a rendelkezésre álIő
famennyiség e célú felhasználásáig van lehetőség.

zárő rendelkezések
6.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép

polgármester
Zárad,ék:
A rendelet kihirdetve: 2015.X.28.



]. melléklet a l4/2015.(X.

A kérelem benyújthatő:2015. november 25-ig.

KERELEM

....... (név) (szül. hely és idő:

2 8,) önkormányzaíi rendelethez

Rém,. ......szám a|atti lakos kérem, hogy részemre Rém Községi

Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célű tűzifa támogatás elosztásáról szóló

141201,5. (X. 28.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként

n:zifát biztosítani.

Atűzifa támogatásra a rendelet szerint azértvagyok jogosult, mert: (aláhúzandó)

a)aktívkoruakellátásábanrészesülök: (határozatszám:. . .. .)igerr/nem

b) időskoruak járadékában részesülök: (határozatszám,. .,.......) igerr/nem

c) települési támogatásban részesülök: (határozatszám: . . .. .) igerr/nem

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásrő| szóló törvényben szabályozott halmozottan

igerr/nem

D családomban az egy ftíre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdrj legkisebb összegének 250%-át (7I.250 Ft), egyedül élő esetén a320Yo-át (91.200 Ft).
(Egyedalélő, az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik!)

Kij elentem, hogy (al áhúz andó)

a) lakott az ingatlanom,

b) fával is flíthető azingatlanom,

c) erődgazdálkodó, erdőtulaj donos vagyok

és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végeztem:

igen/ nem

igerr/nem

igerr/nem

Rém,2015.

kérelmező aláirása



2. melléklet a 14/201 5. (X.28.) önkormányzaíi rendelethez

Árvnrnr,I ELISMERvENy
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Képviselő-testületének a szociális céIí tűzifa támogatásról szóló I4l20L5. (X.28.)

önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként q

mennyi s égű tízifát átvettem.

Kelt:

átz;dő átvevő


