FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/ 2014. ( IX. 28. ) Önkormányzati Rendelete
szociális célú tűzifa juttatásról
Folyás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Értelmező rendelkezések:
Vagyon: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon, vagy vagyoni értékű jog.
2. §
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával
kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi
határozattal dönt.
3. §
(1) Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló
személynek, aki Folyás községben bejelentett állandó lakhelyén életvitel szerűen él, és az e
rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő.
(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére
állapítható meg a támogatás.
(3) Folyáson lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy
kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.
4. §
Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása
esetén, 1 m3 mennyiség erejéig az:
a) aki a szociális jellegű tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben
meghatározottak szerint benyújtotta,
b) aki aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, adósságkezelési támogatáshoz
kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban, vagy lakásfenntartási támogatásban
részesül,
c) az a háztartás, amelyben a család halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, és
a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és

d) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
5. §
(1) A támogatási igény legkorábban 2014. december 1-jén, e rendelet 1. mellékletében
található kérelem adatlapon nyújtható be, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal Folyási Kirendeltségénél (Folyás, Kossuth utca 13.).
(2) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik, és a kérelem
azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló 28 m3
nagyságú készlet határozattal kiutalásra nem került.
6. §
A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
7. §
Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen
biztosított tűzifa esetében 14.000 Ft+ áfa/m3 összeg, valamint a kiszállítási költségének
visszafizetésére.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. december 31-én hatályát
veszti.

Folyás, 2014. november 27.

Magyar Sándor
polgármester

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Folyás, 2014. november 28.
Dr. Kiss Imre
jegyző

dr. Kiss Imre
jegyző

1. melléklet a 17/ 2014. ( IX. 28. ) Önkormányzati Rendelethez
KÉRELEM
szociális célú tűzifa igénylésére
1.Kérelmező neve:……………………………………………………………………………
2.Kérelmező lakóhelye……………………………………………………………………….
3.Kérelmező tartózkodási helye:…………………………………………………………
4.Kérelmező születési helye és ideje:……………………………………………………….
5.Kérelmező édesanyja neve:……………………………………………………………………
6. Kérelmező és a kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai:
név

lakcím

7. Az alábbi szociális ellátásban részesülök: (kérem aláhúzni)
a) aktív korúak ellátása
b) lakásfenntartási támogatás
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
e) egyik sem
8.Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem: (kérem aláhúzni)
a) igen
b)nem
Folyás,……………….……
……………………………
Kérelmező aláírása

