Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018.(X.16.) önkormányzati rendelete
a szociális tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól
Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról
szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Sajókaza község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
állampolgárokra.
(2) A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.
A támogatás feltételei
2. §
(1) A támogatás megállapításakor az igénylők közül előnyben kell részesíteni, aki
a) települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőket),
b) aktív korúak ellátására,
c) időskorúak járadékára jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
3. §
A tüzelőanyag támogatás mennyisége minimum 0,5 m3 keménylombos tűzifa háztartásonként.
4. §
A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
5. §
(1) Nem jogosult tüzelőanyag támogatás – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől –
a) az a személy, család aki tűzifával egyáltalán nem fűthető lakásban lakik, vagy
b) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló vagy
életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be.
(2) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a fát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és
csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel.
(3) Amennyiben az ellátásban részülő a (2) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele szemben
alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének 1993. évi III.
törvény 27.§-a szerinti előírásokat.

A támogatás igénylésének menete
6. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2018. november 15. napjáig lehet benyújtani a Sajókazai Polgármesteri Hivatalban.

(3) A Képviselő-testület a tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálásának hatáskörét az Igazgatási és
Kisebbségi Bizottságra ruházza át. A tűzifa támogatásról a bizottság határozattal dönt.
(4) A döntést követően a Hivatal gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával
igazolja.
7. §
A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A forrás
felhasználását követően további tüzelőanyag támogatási iránti kérelmek kielégítésére nincs lehetőség.
8.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sajókaza, 2018. október 16.

Stefán László
polgármester

Török Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetésre került.
Sajókaza, 2018. október 16.
Török Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a../2018.(…) önkormányzati rendelethez

A kérelem benyújtható: 2018. november 15-ig.
Kérelem
Szociális tüzelőanyag támogatásra
Kérelmező adatai:
családi és utó neve:……………………………………………………………………………………….
születési neve:…………………………………………………………………………………………….
anyja neve:………………………………………………………………………………………………..
születési helye és ideje:…………………………………………………………………………………...
TAJ száma:……………………………………………………………………………………………….
Lakóhelye:………………………………………………………………………………………………..
tartózkodási helye:………………………………………………………………………………………..
Kérelmező családi körülménye:
egyedül élő* / nem egyedül élő
*(Amennyiben a kérelmező egyedül élő, úgy az alábbi táblázatot nem kell kitölteni!)
A kérelmezővel közös háztartásban élők száma : ……….. fő
Név
Rokonsági kapcsolat
Szül. adatok

Foglalkozás,munkahely

Az alábbi szociális ellátásban részesülök:
a) települési támogatás
b) aktív korúak ellátása
c) időskorúak járadéka
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek családomban

□
□
□
□

Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakás nagysága: …..m2
A lakásban tartózkodás jogcíme:……………………………
Nyilatkozatok
1. A kérelemmel érintet lakásban – hagyományos fűtési móddal rendelkezem igen –nem
2. Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem igen – nem
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek,
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(*a megfelelő rész aláhúzandó)
Sajókaza, … év …………….. hó … nap
………………………………….
kérelmező

2.melléklet a../2018.(…) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

…………………………….(név) 3720 Sajókaza, …………………….. u…..
szám alatti lakos
aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Sajókaza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Igazgatási és Kisebbségi Bizottságának …/2018.(…) számú határozatával megállapított ….. m3
keménylombos tűzifát átvettem.
Sajókaza, ….. év ……………. hó … nap

…………………………………..
átadó

……………………………….
átvevő

