Vízvár Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásáról
Vízvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Vízvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a téli
fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít, háztartásonként minimum1 m3,
összesen 91m3 erejéig.
(2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek
vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan
bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a
kérelmező
a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az 75.800,- Ft ot,
b) egyedül élő esetén a 79.800,- Ft-ot,
c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető és a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szt.) meghatározott vagyona
nincs.
(3) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi
körülményeket kiemelten kell kezelni:
A kérelmező
a) aktív korúak ellátására jogosult, vagy
b) időskorúak járadékára, vagy
c) lakásfenntartási települési támogatásra jogosult vagy
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
e) egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy.
(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
2. §
(1) Az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2015. december 1- ig lehet
benyújtani a Bolhói Közös Önkormányzati Hivatal Vízvári Kirendeltségéhez.
(2) A jogosultság megállapításához csatolni kell a család minden tagjára vonatkozó
jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolásokat.
(3) A kérelmekről átruházott hatáskörben a polgármester a kérelem benyújtását követő 5
munkanapon belül határozattal dönt, és a képviselő-testület következő rendes ülésén arról
beszámol.
3. §
(1) A tűzifa szállításáról, a rászorulókhoz történő eljuttatásáról az önkormányzat gondoskodik.
(2) A tűzifa átvételét az átvétel helyén a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
4. §
A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 1.733.550 Ft vissza
nem térítendő egyszeri támogatás. A szociális tűzifa kiosztását követően benyújtott
kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok az 1. § meghatározott feltételeknek megfelelnek és
a 2. §-ban meghatározott határidőre érkeztek – el kell utasítani.

5. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. április 30-án hatályát veszti.
Vízvár, 2015. november 11.

Kozma László
polgármester

Mózes Józsefné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2015. november 12.-n kihirdetésre került.
Mózes Józsefné
jegyző

Melléklet Vízvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (XI.12.) önkormányzati rendeletéhez

Kérelem szociális tűzifa igényléséhez
Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifa támogatást szíveskedjenek
megállapítani.
A kérelmező adatai
családi és utóneve: ……………………………………………………………………………...
anyja neve: ...................................................................................................................................
születési helye, ideje (év, hó, nap):……………………………………………………………...
állandó lakcíme:………………………………………………………………………………....
a család tagjainak száma:…… fő. Neve:......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Kérem, hogy a támogatási kérelmem elbírálásánál az alábbi körülmény(eke)t vegyék
figyelembe:
a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult
b) időskorúak járadékára vagyok jogosult
c) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelek
e)
egyéb
rendkívüli
életkörülmény
között
élek.
Indoklás:
.......................................................................................................................................................
Jövedelmi adatok:
A jövedelem típusa
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó jöv.
2. Társas és egyéni vállalk.,
őstermelői, illetve más önálló
tevékenységből származó jöv.

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

3. Alkalmi munkavégzésből
származó jöv.
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
Az egy főre eső jövedelem:................................................................... Ft

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy háztartásomban az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az 75.800,- Ft-ot, egyedül élő személy esetében a 79.800,- Ft-ot. A

jogosultsági feltételek fennállását és a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő
körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolni kell.
Dátum:……………………………….........
…………………………………………
a kérelmező aláírása

