ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
23/2017. (X.17.) önkormányzati rendelete
szociális célú tűzifa támogatásról

Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete a településen élő, szociálisan rászorulók
részére, a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához, természetbeni ellátás formájában
támogatást nyújt 270 erdei m3 összmennyiségű keménylombos tűzifa erejéig. Az
önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem
kér.
2. §
Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető:
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750 Ft), egyedül
élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át
(114.000 Ft), és
b) vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
3. §
(1) A támogatás iránti igényeket 2017. november 15. napjáig lehet benyújtani a Záhonyi
Közös Önkormányzati Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon Záhony Város
Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Bizottságához.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.
4. §
(1) A kérelmek elbírálása a Humán Bizottság hatásköre.
(2) A kérelmek elbírálásánál előnyben részesül az, aki:
a) aktív korúak ellátásában részesül,
b) időskorúak járadékában részesül,
c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásban részesül (e támogatásban részesülők közül különösen a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban
részesülők),

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(4) Azonos lakcímmel rendelkező, több kérelmező esetén, csak egy kérelmező részére lehet a
támogatást megállapítani.
(5) A Humán Bizottság a kérelemben leírt adatok valódiságát környezettanulmány
készítésével ellenőrizheti.
(6) Amennyiben a jogosult a részére biztosított tűzifát értékesíti, nem saját célra, vagy
rendeltetésétől eltérően használja fel, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az
arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa ellenértékének,
15.000.- Ft + ÁFA/erdei m3, valamint a szállítás, illetve a településen belül történő
kiszállítás költségének visszafizetésére.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. március 31. napján
hatályát veszti.
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2)
bekezdése alapján Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 23/2017. (X.17.)
önkormányzati rendelete, mely a szociális célú tűzifa támogatásról szól, 2017. október 17én kihirdetve.

Z á h o n y, 2017. október 17.
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