Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018.(VII.12) önkormányzati rendelete
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése
alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §ában ,a 25. § (3) bekezdés b) pontjában , a 26. § -ában, a 32. § (3) bekezdésében és a 132. §
(4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. fejezet
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya
1.§ (1) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény A
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatást biztosított Pusztavám Község Önkormányzata számára.
(2) E rendelet célja, hogy Pusztavám településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben
nyújtott szociális ellátás, települési támogatás, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma
jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Pusztavám közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott
lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
2. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek
2. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza
nem térítendő természetbeni támogatásként maximum 2 erdei m3 szociális tűzifa
támogatásban részesíti. A támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.
(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény szerint:
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) települési támogatásra, ezen belül a közüzemi díj támogatásra
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család,
e) kizárólag szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén) tudja biztosítani fűtését,
f) akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg:
- egyedül élő illetve gyermekét egyedül nevelő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 500 % -t

- kettő vagy több együtt élő személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 350%-t.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott
feltétel teljesülésétől az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
b) azon ingatlan lakója mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető.
3. A támogatás igénylésének menete
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. (1. sz. melléklet)
(2) A kérelmeket a Pusztavámi Polgármesteri Hivatalban, valamint Pusztavám Község
Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál lehet benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása a Pusztavám Község Polgármesterének hatásköre.
5. § A támogatás kizárólagos forrása a megállapított kiegészítő támogatás, valamint az
Önkormányzat által biztosított saját forrás és szállítási költség. A forrás felhasználását
követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott
feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell
utasítani.
II. fejezet
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2018. március 31. napján hatályát
veszti.

/:Lisztmayer János :/
polgármester

/: dr. Hanák Mária:/
jegyző

E rendelet kihirdetése 2018. július 12. napján megtörtént.
/:dr. Hanák Mária:/
jegyző

