Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (X.29.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 §. (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§ (1) A rendelet hatálya Vaskút település közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és
életvitelszerűen ott lakó állampolgárokra terjed ki.
(2) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a szociálisan rászoruló
személyeket, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 1 erdei m3, de legfeljebb 5
erdei m3 szociális tűzifa támogatásban részesíti. A támogatásért az önkormányzat
ellenszolgáltatást nem kér.
(3) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:
a) aktív korúak ellátására
b) időskorúak járadékára
c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési
támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos támogatásban részesülő – jogosult, valamint
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.
2. § (1) Szociális tűzifa támogatást igényelhet az a személy, akinek háztartásában együtt élő
személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át.
(2) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező lehet jogosult a támogatásra.
3. § (1) A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmeket 2018. november 30. napjáig a Vaskúti
Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél beszerezhető formanyomtatványon
lehet benyújtani.
(2) A benyújtott szociális tűzifa támogatás iránti kérelmeket a benyújtási határidőt követően
első fokon a polgármester bírálja el.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott határidőn túl, vagy határidőben, de hiányosan
benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Hiánypótlás kibocsátására nem
kerül sor.
(4) A tűzifa átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolják a támogatásban részesülők.
4. § Ez a rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba, és 2019. április 15. napján hatályát
veszti.
Vaskút, 2018. október 25.

Alszegi Zoltán
polgármester

Dr. Élő Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2018. október 29. napján került kihirdetésre.

Dr. Élő Ferenc
jegyző

