Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020.(XI.04.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról
Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az Önkormányzat a Belügyminisztérium által biztosított támogatásból egy alkalommal, legkésőbb
2021. február 15-ig természetbeni önkormányzati ellátásként tűzifa támogatást nyújthat azon
szociálisan rászorult személy részére, aki
a) települési lakhatási támogatásra jogosult,
b) aktív korúak ellátásában részesül,
c) időskorúak járadékára jogosult,
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
e) egyedül álló nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, ahol az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum ötszörösét,
f) 2 fős nyugdíjas háztartás, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum négyszeresét.
(2) Előnyben részesülnek azok, akik az a)-d) pontban szereplő feltétek közül egyidejűleg több
feltételnek is megfelelnek.
2. §1
(1) A támogatásra való jogosultság megállapítása a jogosultak részére kérelemre indul. A kérelmet az
1. melléklet szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni.
(2) A kérelem beadási határideje 2020. december 18. A határidő elmulasztása jogvesztő .
3. §
A természetbeni ellátás mennyiségét az önkormányzat a háztartások részére az igénylők száma és a
rendelkezésre álló tűzifamennyiség arányában osztja ki, melynek a rászorulókhoz történő
elszállításából származó költsége a települési önkormányzatot terheli.
4. §
A rendeletben szabályozott feltételek fennállása esetén a természetbeni támogatás nyújtásáról a
polgármester egyszerűsített határozattal dönt.
5. §
A támogatás átvételét átvételi elismervény (2.sz. melléklet) aláírásával igazolják, melyek alapján az
önkormányzat elkészíti a támogatás felhasználásáról szóló elszámolását a Magyar Államkincstár felé.
6. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályát veszíti 2021. május 31-én.
dr. Üveges István
polgármester

1

módosítva a 17/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1 §-a alapján

Makranczi Zoltán
jegyző

A kérelem benyújtható 2020. december 18-ig.
KÉRELEM
Szociális tűzifa igényléséhez

1.sz. melléklet

………………………………………………… (név) ………………………………… (szül. hely, idő),
Arnót, …………………………………. szám alatti lakos kérem, hogy részemre Arnót Község
Önkormányzata

Képviselő-testületének

a

szociális

tűzifa

támogatás

helyi

szabályairól

szóló

../2020.(XI.04.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát
biztosítani.
A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert: *
a) települési

lakhatási

támogatásra

vagyok

megállapító

jogosult,

határozat

száma:

……………………
b) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, megállapító határozat száma: …………………………….
c) időskorúak járadékára vagyok jogosult, megállapító határozat száma: ……………………..............
d) rendszeres

gyermekvédelmi

kedvezményre

vagyok

jogosult,

megállapító

határozat

száma:

……….
e) egyedül álló nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülök és a jövedelmem nem haladja
meg az öregségi nyugdíjminimum ötszörösét (142 500 Ft-ot)
f) 2 fős nyugdíjas háztartásban élek, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum négyszeresét (114 000 Ft-ot).
A táblázat csak az e) és f) pont vonatkozásában töltendő!
Név

Szül. hely, idő

szül. név:

TAJ szám

Rokoni
kapcsolat
Anyja neve

Foglalkozás

Jövedelem

Összes jövedelem

Arnót, ………………………….

……………………………………
Kérelmező aláírása

(* A megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő.)
Együtt élők összes jövedelme: .............................Ft (ügyintéző tölti ki)
Egy főre jutó jövedelem: ......................................Ft (ügyintéző tölti ki)

2. melléklete

Átvételi elismervény

Alulírott ………………………………, 3713 Arnót, ……………………………………………szám
alatti
lakos
jelen
elismervény
aláírásával
elismerem,
hogy
Arnót
Község
Önkormányzatának………………………..számú határozatában a részemre megállapított
szociális
célú kemény lombos tűzifát a mai napon átvettem.

Átvétel ideje:
Arnót, 2020………………………………………
…………………………….
Aláírás

