
Hét Község Önkorm ányzat Képviselő-testülete

11, l 20l 4 Q(II. 1.) önko rmányzati rendelete

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

meghatározott eredeti jogalkotó jogkörében, figyelemmel a szociáIis igazgatásról és eljárásról

szóIő l993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10.§ (l) bekezdésében, 26.§-ában és 32.§-

ában kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzatok szociális célú tiizelőarryag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő üímogatásról szóló 46l20I4.(X..25.) BM. rendelet 2.§ (1)

bekezdésében foglaltak szerint az alábbi rendeletet alkotja.

1.Általanos rendelkezések

1.§

(1) A rendelethatáIya Hét község közigazgatási teruletén élő az Szt. 3.§ (1)-(3) bekezdésében
meghatétr ozott személyekre terj ed ki.

(2) Hét Község Önkormanyzat Képviselő-testiilete a Belügyminisztérium felé jelzett igény
alapjan 15.000.-Ft/köbméter+ Áfa összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült,
amely összeg az erdőgazdálkodók által szabott kedvezményes fu részberu fedezetéül szolgál,
amelyet az önkorményzat a szállításí költség +Áfa összegével egészít ki. A támogatás a

vonatkozó Belügyminisztériumi rendelet melléklete szerint Hét község tekintetében 65

köbméter tűzifa mennyiséget j elent.

2. A szociáli s rászorultság

2.§

Az önkorményzat képviselő-testülete tuzifa támogatásban azorLkérelmezőt részesíti, aki aktív
koruak ellátására,vagy a lakóhelyeként szolgáló lakásra lakásfenntartási támogatásra ő vagy
valamely családtagja jogosult és saját haztartásáhan legalább harom kiskoru gyermek
eltartásár ől gondo sko dik.

3.Eljrárási szabályok

3.§

(1)A támogatás iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
2 0 1 4. december 1 5 . napj áig Iehet az ö nkormány zat hiv atalánál előterj e s áeni

(2) 
^ 

kérelemhez csatolni kell az 2.§-ban jelölt jogosultságot bizonyító dokumentumokat,
valamint az eltartott gyermekek lakcímkártyái fenymásolatait.

(3) A támogaás megállapításáról 2Ol4.december 20. napjáig a polgármester dönt.



4.Zátő rendelkezések

4.§

(1)A rendelet2}1,4.december 2.napjánlép hatálybaés2015"április 15. napjan hatáúyát vesái.

(2) Rendelkezései a helyi önkormányzatok szociális célú t,tlzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásaról szóló 46l20l4.(IX.25.) rendeletben foglalt támogatás

felhasználás ával kap c so l ato san alkalmaz andók.
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Schlögl Zoltánné

Jegyző

A rendelet kihirdetésre került.

Hét,2jl4.december 1.
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