BAG NAGYKÖZÉZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESÜTLETÉNEK
7/2014. (X.02.)
önkormányzati rendelet
a szociális célú tűzifa juttatásáról

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az 46/2014. (IX.25.)
sz. BM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.

§

(1) A rendelet hatálya Bag Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya Bag közigazgatási területén élő a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1) – (3) bekezdésében
meghatározott személyekre terjed ki.
2.

§

(1) Bag Nagyközség Önkormányzata térítésmenetesen tűzifát biztosít azon szociálisan
rászoruló személynek, aki Bag községben bejelentett állandó lakóhelyén, vagy
tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb
feltételeknek megfelel.
3.

§

Térítésmentesen szociális célú tűzifára jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása estén
az a kérelmező, aki:
a.) a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben
meghatározottak szerint határidőben benyújtja a Bag Nagyközség Önkormányzathoz
b.) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyszemélyes
háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és
c.) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik
4.

§

(1) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket az e rendelet mellékletében
meghatározottak szerint az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell
benyújtani.

5.

§

(1) A benyújtott kérelmek elbírálásáról Bag Nagyközség Önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottság a benyújtási határidőt követő ülésén egyedi határozattal dönt,
természetbeni átmeneti segély címén.
(2) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell
részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek
megfelel:
a) egyedülálló nyugdíjas/vagy időkorúak járadékában részesülő
b) gyermekét egyedül nevelő
c) három vagy többgyermekes család
d) a családban tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él
e) aktív korú munkanélküli
f) lakásfenntartási támogatásban részesül
6.

§

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
7.

§

Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, a támogatott köteles az
ingyenesen biztosított keménylombos tűzifa 14.000,-Ft/erdei m3 + ÁFA díjjal, lágylombos fa
esetében 7.500.- Ft/erdei m3+ÁFA díjjal számolt arányos költségének visszafizetésére.
8.

§

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
K.m.f

Tóth Gábor

Bognár Józsefné

polgármester

mb.jegyző

1. sz. melléklet

Kérelem szociális tűzifa igénylésére
Név:...............................................................................................................................................
Anyja neve:...................................................................................................................................
Születési hely:......................................................idő:...................................................................
Lakóhely:........................település.......................................................közterület
neve....................házszám.
Tartózkodási
helye
(ha
nem
azonos
a
lakóhelyével):....................................................................
település...........................................................közterület neve...............................házszám.
A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult:
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
c) lakásfenntartási támogatásra
(a kívánt rész aláhúzandó).

Kelt:.............................................................

........................................................
kérelmező aláírása

