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Rendelet szövege
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
3 /2012. (II.15.) önkormányzati rendelete
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŐZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) l)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:

1.§

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) család:A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (
továbbiakban:Sztv.) 4.§ (1) c) pontjában meghatározott család fogalom
b)gyermek: az Sztv 4.§ (1) db) dc) dd) meghatározott közeli hozzátartozó
c)egyedülélı: az Sztv. 4. § (1) e) pontjában meghatározott fogalom.
d) jövedelem: az Sztv. 4. § (1) a) pontjában meghatározott fogalom.

2. §

(1) Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok
szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásról szóló 59/2011. (XII.23.)
BM rendelet alapján természetben nyújtott ellátásként 2 q tőzifát nyújt téli főtésével
kapcsolatos kiadásai viseléséhez annak aki fatüzelésre alkalmas főtıberendezéssel
rendelkezik és :
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a) akinek családjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı személy van
b) aki 3 vagy több gyermek nevelésérıl gondoskodik
c) az Sztv . 33-37/C §-ban meghatározott aktív korúak ellátásában jogosult
d) akinek családjában az egy fıre esıjövedelem nem haladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum 220%-át együl élı esetén 240%-át
e) egyedülélı 65 év fölötti

(2) Egy kérelmezı az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek közül csak egy alapján
jogosult tőzifa támogatás igénybe vételére.
(3) Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult az (1) bekezdésben meghatározott
támogatásra.

3. §

(1)A szociális célú tőzifa támogatás iránti kérelem Medgyesbodzás Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában adható be az e rendelet mellékletét képezı formanyomtatványon.
(2) A kérelmeket 2012. március 14. napjáig lehet benyújtani.
(3) A szociális tőzifa támogatást az Önkormányzat csak az 59/2011. (XII.23.) BM rendelet
alapján részére megítélt 50 m³ tőzifa erejéig tudja biztosítani. Az 50 m³ tőzifa kiutalását
követıen beérkezett kérelmeket az Önkormányzat nem tudja kielégíteni.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a támogatásra való jogosultság elbírálásához a havi
rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı jövedelem
igazolására szóló dokumentumokat, a nem havi rendszerességgel szerzett illetve
vállalkozásból illetve ıstermelıi tevékenységbıl származó jövedelem estén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlagának összegét igazoló dokumentumokat, amennyiben a kérelmezı a 2. § (1) d) pontjában
foglalt jogcímen kíván támogatást igényelni.

4. §

A kérelmezı részére megítélt tőzifa elszállításáról az Önkormányzat
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gondoskodik
5. §
A képviselı-testület a szociális célú tüzifa támogatással kapcsolatos hatáskörét a
Polgármesterre ruházza.

6. §
(1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és 2012. április 30. napján hatályát
veszti.
Medgyesbodzás, 2012. február 14.
Krucsai József dr. Sódar Mária
polgármester jegyzı

Kihirdetve:2012. február 15.

dr. Sódar Mária
jegyzı
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Melléklet 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŐZIFA TÁMOGATÁSHOZ

NÉV............................................................................................

SZÜLETÉSI NÉV......................................................................
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SZÜLETÉSI HELY, IDİ...................................................................................

ANYJA NEVE.................................................................................................

LAKCÍME......................................................................................................

TARTÓZKODÁSI HELYE................................................................................

Szociális célú tőzifa támogatás iránti kérelmet az alábbi jogcímen terjesztek elı a rendelet 2.
§-a alapján:

családjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı személy van

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat(ok)
száma:.......................................

3 vagy több gyermek nevelésérıl gondoskodik

A gyermekek neve , születési helye ideje:

….............................................................. ….....................................................................

….............................................................. ….....................................................................

….............................................................. ….....................................................................
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….............................................................. ….....................................................................

….............................................................. ….....................................................................

….............................................................. ….....................................................................

az Sztv . 33-37/C §-ban meghatározott aktív korúak ellátására jogosult

Az aktív korúak ellátásra jogosító határozat száma:.......................................

családjában az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum
220%-át együl élı esetén 240%-át

A kérelmezı és családjában élı személyek egy havi nettó jövedelme ( forintban)
A jövedelem

Kérelmezı

A kérelmezıvel családjában élık

típusa
Munkaviszonyból
és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
Vállalkozásból és
ıstermelıi
tevékenységbıl
származó
Táppénz,
gyermekgondozási
ellátások
Nyugellátás és
egyéb
nyugdíjszerő
rendszeres
ellátások
Önkormányzat
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és munkaügyi
szervek által
folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Összesen

Egyedülélı 65 év fölötti

Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas főtıberendezéssel rendelkezem.

Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

Medgyesbodzás, 2012. …..............................hónap …......nap

…...................................................... …..............................................................
kérelmezı nagykorú családtag aláírása
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