
Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2013.(XII.2.) önkormányzati rendelete

a szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról 

Gönyű  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (továbbiakban:  önkormányzat)  a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)  1.  §  (2)  bekezdésében,  10.  §  (1)  bekezdésében,  valamint  a  helyi  önkormányzatok
szociális célú tüzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.)
BM rendelet  3. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32.
cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontjában  és  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott
feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. §

Általános rendelkezések

Az  Önkormányzat  a  helyi  önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó
kiegészítő  támogatásáról  szóló 57/2013.(X.4.)  BM rendeletben (a  továbbiakban:  Rendelet)
foglaltak  alapján  -  78  m3  tűzifa  erejéig  –  a  szociálisan  rászoruló  kérelmezők  részére
természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

2. §

A rendelet hatálya

E rendelet hatálya kiterjed Gönyű Község területén életvitelszerűen élő, a mindenkor hatályos
Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.

3. §

Hatáskör

A képviselő-testület  első fokon a polgármester hatáskörébe utalja a tűzifa támogatás iránti
kérelmek elbírálását.

4. §

Eljárási rendelkezések

(1)  Az  ellátás  iránti  kérelmeket  írásban,  helyben  erre  a  célra  rendszeresített
formanyomtatványon, 2013. december 15. napjáig személyesen, ügyfélfogadási időben kell
benyújtani Gönyűi Polgármesteri Hivatalnál. Szóbeli kérelem esetén az ügyintéző az e célra
rendszeresített formanyomtatványt tölti ki.

(2) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához  a
kérelmező  köteles  a  maga  és  a  vele  egy  háztartásban  élők  személyi  adatairól,  vagyoni,
jövedelmi  viszonyairól  nyilatkozni,  a  szükséges  igazolásokat  mellékelni,  vagy  annak
hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.

(3) A jogosultnak a megállapított ellátás a határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható.



5. §

A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni
ellátás formájában támogatás nyújtható annak a személynek, aki

a) 60 éven felüli  egyedül élő, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350 %-át,

b) egyedül élő tartós beteg, aki betegségét orvosi igazolással igazolja, és az egy főre jutó
havi  jövedelem  nem  haladja  meg  egyedül  élők  esetében  a  mindenkori  öregségi
nyugdíjminimum 350 %-át, 

c) az a család, ahol tartós beteg él és a betegséget orvosi igazolással igazolja, és az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
250 %-át,

(2) A tűzifa támogatás mértéke kérelmezőnként 2 m3.

(3) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

(4) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki lakásfenntartási
támogatásra jogosult.

6. § 

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. május 31-én hatályát veszti.

Gönyű, 2013. november 27.

                                         Major Gábor                                    dr. Kállai Erik
                                         polgármester                                           jegyző

Kihirdetve:

Gönyű, 2013. december 2.

                                                                                                 dr. Kállai Erik
                                                                                                       jegyző
         


