Nagylengye l Község On kormáffiyzaÉffi Képviselő-testületének
9/2019. (X. 1.) ömkürmáHyza# Fendelete
a szociális cé]ú tüzelőamyffig táműgaÉág heEyi szabályairól

Nagyl€ngyei Község Őnkormányzatának Képvíselő-testüigt® az Alap{,örvÉny 32. cikk (2) bekezdésétm
mE;ghatáFozütt eredeti jogalkotási hatáskörébefi, & szoGiá]i§ igazgatásról és a szociális enátásokról szó!ó
1 €j93. évi EH. törvény 2. §-ában kapott felhatalffiazá§ &1apjáfl, Mag#arc7FSzág helyi Önkormányzatairól szóió
2011. ávi llLXXXIX. törvény 13. § (1) bekgzdés sa. pomtjában mgghatárüzcffi féladatkörében eljána a
kőveikBzők©t Fendeli e}:

1. ÁiÉaEáE®s rfimdglkgzés €k
1.§

(1} jk önkormányzat -a települési önkormámyzatok szocíáíi§ Gélú tüzeiőany&g vásáFiáshoz kapcsolódó
kiffgészítő támögatására kiírt pályázat alapj&n a Beíűgyminísziéríum á]tal megállapftoffi {ámogatás erejéig
-a szo#íá!isan rászoruló kérelmezők részéF€ tgrmészetbemi eliátáskéHt tűzifa támogatás[ nyújt.

(2} Az önkormányzat természetbeni ellátásként §zSnet nem biztosít.
2. A F©ffid©Eet fi&üáEya

2.§

(Z ) A remd©1©t tar.ül©*i hatálya Nagylengyel község közig,azgatágí t,grülstér© teü€d ki.

(2} A rgnd®lti tárgyi hatálya Nagylengyel község közigaz#atási t©rü]stén é]ő, szoűiáEisan rászoruló
kéF®Émszők részére nyújtott tűzifa támogatása"a í©rj6d ki.

(3} A rffidslet sz€;mélyi hatálya Na.n7lengyel közgég közigazgatási tgrűlstén lakóh€11ygl vagy tartózkodási
hellyel rgmde2kező azon állampolgárokra tegjed ki, Úikik életviteiszerű6ffi a t©lepü]és6fl iakflak.
.iü A #m®gaÉá§ ÉgEÉéÉ©E®i
``` . i`:

(1) Vissza r}em térít®ndő É®rmész®tbemi támog&tás, tűzífa biztQ~5íthatő amak a személyiiek, aki a szociáüs

igazgatásrói és szocíális #1látásükról Szóló törvémy szerinti
a} aktív korúak elíátására,
b} időskoFúak járadékára vagy
c) pénzb€1i vagy ÉS"ész@tlisri t©1q?üíési támoga{ásra

jogosuií,
d)

a gygrmsk©k véti©1mérő] é§ a g}Jámügyi igazgatásróH szÉló törvénybsH szabá!yüzott halmozottan
háiFáfiyos iAglyz©tű gyűiFmffik©t mevgEő €saládbaffi él,

g}

szc"iáiis hglyzeLénél fDgvffi ggyéb Qkból rászomE a tám®ga{,ágra.

(2) F3ntiekgn tü] tűzifa bizto`5íthaüó anEzak a úszgmélynekg
a) #kinek 1 főre számíáoft h&vá csaEádí jövedgEme mrintigíküri minimálbér 75%-át nem haladja meg`

b}

egyedülálló gsftén a havi jövffi#lmg rindenkori mriimálbér 9Ű%-át n@m haladja még.

{3} A tűzifa támogaüág ugyarEazon 1&kütá ifigatÉa".a cgak égv j®gűsulm&k áiiapíthatő meg` fiiggetlenül a
Eakásban élő szsméíygk és a ház&arffisok számátéi® Amffinyib©n ggy ínga#}ffimóÉ tö#b kérelem érkezik, az
©Ebírálás a k#glgm b®érkezésén6k §ürrffidj ébeH Söffénik.
(4} A jügc}sult-gág m©gá#gLpíá'ágánái glőnybön k®El g.észgsítenÉ &z ( ] } bek#F*désb©ffi m©ghatározott személ}-eket.
t,cjvá!vibá űflzt €n iiá#a:rt:ást, ahol nincs t€,.[FrisEöw v&gy a rgndglkezésrg álió ti'Ezifa mennyisége 0.5 m3-nél

kűvgs#bb`

(5} Az {]} bekgzdésbgn fogÉalt jövsd©Emí viszomyüktóí eltérő©n szÜ®iáiis céiú tűzifa támQgatásban
rész€sÍ€h©üő kivételes méltányosságból aL7ú ÉLq, aki {termész€ti 6sapás, k&tasztrófa, bffileset, hosszabb ®rvosi

kezelés miatt} rmdkívüfi éle{hglyzgtb© körűl{ és s©gftség néikül a l&fenmtafiása veszélybe kerühg. Ilyem
Össtb©n a támügatás iránti kér©I©m ©Ebz'rálásáh®z szük§ég©g igazoíásak ©1őzet3s b#szsrzésétől is él !ehgÉ

tekiffit©ni, affisrmyib6n véleimSzh©tőp hügy a kérglmező a fSít`étűEeknek megfslelg és ©zt
nyiíaikaz&távaí is mggeFősíti. A kérelgm elbírálásához szükséges igazűjásokat Litólag pűtoEn; kgíl.

i'rásos

4.§

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - fiiggetlenül a 3.
teljesülésétől - az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos,
b) akinek lakóingatlana tűzifával nem ffithető.

§-ban meghatározc!tt É`€1tét©}

{2) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesi'theti, nem adhatja át másmak, csffik sflját haszná!atra
haszHálhatja fel.

4. Eljárási rendelkezés©k
5.§

{1 ) A táműgatás mggállapítása iránti eljárás az e rendGlet 1. meliéklet@ szerinti kér€1emre vagy hivataibó}
indul+

{2} A kérelmskgt novemb€r 30-ig lehet a Gellénházi Közös ÖnkorffiányzatÉ Hávataiban b€nyújtani. A
kérglmekSt a képviseEőmtestü]et december 10-Íg elbfi.álja.

{3} Egy sz,emélymek vagy Ssa]ádnak adható tűzifa me"yi§ég© ]egffiíább 1 m3, legfe]jebb 5 m3 leheg.

(4} A döntést követően ffl imigármester gondoskodik fi tűzifa kiszállí#atásáról.
{5} A tűzifíE átvét.eléf a jogogult a rendelet 2. mellékletéi képező átvételí elismervémy aláífásával jgazolja.

(6} Áz önkormányzat a tűzifáért 6llenszolgáltatá§t m©m kér. A t.űzifa szá#ításábó] származó kő!tséggk ffi7j
őnk®rmányza€ot tffh ©iik.
Ő.§

Az önküFmámyzat a ffizií~`a felhasználásának tényét jogosu!t e]ienőrizni® Amgnnyibsn az ©liátáúqbam részesített
személy a tűziÉ.át ngm rendeltetésének megfel#1őm haszmá]ja fel7 a tűzifa értékéí, kötűIŰs az Önk®rmányzat
részérG vísszaihéríteni. Nem Fendeltetésszerű f€1használá§ esgtén a támogatsft szgmély a iáműgatá#g köv©tő
évböt& sz€)ciáli§ GélL'! tűzifa támogatás irántí kéFeimet mem nyüj{h&{ be.

5. ZÉrő rsmű€Ek©zés®k

7.§
Ez a fendG!gl, a kíÉTird6tésé€ kövLAtő napm }tp hatályba, é$ 2ü20. íi}ájus 31 ~én hatályát veszti.
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