Doba Község onkormányzata Képvise|ő-testületének
8/20l6.(xl. 22.)önkormányzati rendelete
a szociális tüzelőanyagjuttatás szabályairó|

Képviselő.testülete
az Alaptörvény32. cikk (2) bekezdése
Doba Község Önkormányzatának
he|yi
önkormányzatairói
szóló 20|1. évi CLXXxx'
a
a
Magyarország
alapjan,továbbá
törvény 13. $ (1) bekezdés8. a.) pontjában meghatározottfeiadatkörébeneljárva a
következőketrendeliel:
1. A rendeletcé|ja'hatá|ya
1.$ (1) A településiönkormányzatok szociális célútiizelőanyag vásrírláshozkapcsolódó
szóló pá|yázatikiírásalapjánDoba Község onkormányzataszociális
támogatásríról
kiegészítő
célútüzelőanyagvásarliáshozkapcsolódó kiegészítő,vissza nem térítendőtámogatásra(a
támogatás)jogosult.
továbbiakban:
kapcsolatbana
(2) E rende1et
célja,hogy a szociális tüzelőanyagtámogatásigénybevételével
részletes
feltételeit
meghatisozza'
és
az
igénylés
szociális rászoru|tságszabéiyait
lakó ésott
(3) E rendelethatílyakiterjedDoba községközigazgaÍásiterületónéletvitelszerÍien
rendelkező
állampolgárokra.
lakcímmel
2. A' tátmogatásfeltéte|ei
szociális íúzifát
temészetbenitrímogatásként
2.$ (1) Az önkormányzatvissza nem térítendő
biztosít:
a) annak a személynek,aki a szociális igazgatásró|és szociális ellátásokról szóló törvény
szerinti
aa) aktívkoruak e|látására,
vagy
ab) időskoruakj áradékéra,
vagy pénzbeliformábantörténő nyújtrísára
ac/ tekintetnélkülannaktermészetbeni
(e
részesül<ík
köZül különösen a lakhatáshoz
trímogatásban
településitrímogatásra
kapcsolódó rendszereskiadások viselésévelkapcsolatostámogatásbanrészesülők)
jogosult,
.
b) annak a családnak, amely a gyermekekvédelmérőlésgyámügyi igazgatásró| szó|ó 199,7
hátrányoshelyzettígyermeketnevel.
évi)ooil. törvényben szabályozottha|mozoÍIan
c) aruraka családnak,amelybenaz egy főre jutó jövedelem nem haladjameg az öregségi
nyugdíjösszegének150 %-tn,(42'750'-)egyedülé1őeseténaz öregségin1ugdíjösszegének
250 %-át,(71 '250,-).
a
(2) Az (I) bekezdésaa)-ac)pontban,ésa b) pontbanlévőjogosultakelőnybenrészesülnek
tiizelcianyag
osáása soriín.
kerülhetsor.
(3) HÍíztartásonként
legalább1 m3, de legfeljebb5 m3 tűzifabiaosításríra
jogosultnak
lJgyanazon
állapítható
meg fiiggetlenül
egy
ingatlanra
csak
(4) A támogatás
lakott
a lakásbané1őszemélyekéshfutartásokszámától.
Amenrryiben egy ingatlanról több kérelem érkezik,az elbírálás a kérelembeérkezésének
történik.
sonendjében
_ fuggetlenüla 2. $ -ban
3. s (1) Nem jogosult szociális célútÍizelőanyagtíímogatásra
_
meghatarozottfeltételekteijesülésétő| az a személy,család

a) aki erdőgazdálkodó'erdótulajdonosés az elmúlt2 évbenengedéllyelfakitermelést
jövedeimet vagy túzifátszeÍzett.
végzetl,vagy ilyen tevékenységból
b) azon ingatlanvonatkozasában,mely szénnelegyáltalrínnem Íűthető.
(2) Az iiresenálló' nem lakottingatlama,amelybenéletvitelszeníen
senki semél,a támogatás
nemkérhetó.
(3) A tÍizelőanyagtárnogatásbanrészestilőszemélya fát nem értékesítheti,
nem adhatjaát
másnak.
3. A támogatásigénylésének
menete
4' s (1) A tiímogatásmegállapításairanti eljrírásaz e rendelet 1. mellékleteszerinti
kérelemre
indul.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi viszonyok igazolásétraszolgáló
dokumentumokatésa kérelmezóvelazonoslakcímenélő személyeklakcímetigazoló hatósági
igazolvanyrínakmásolatát.
(3) A kérelmeketa (2) bekezdésben
foglalt dokumentumokkalegfitt 2016, december15.
napjríigleheta Somlóvásá.rhelyiKözös ÖnkormrlnyzatiHivata] Doba Kirendeltségén
(8482
jogvesáó.
Dob4 Kossuthu. 10.)ben1ujtani.E hatríridőelmulasztása
(4) A kérelmekelbírrí'lasa
a polgrírmester
hatáskörébeÍzatozik,aki a támogatíisróllegkésőbba
4.$.(3) bekezdésben
foglalthatáridőtkövetően 15 naponbelül hatarozattal
dönt.
(5) A diintéstkövetően, a tűzifa Doba településre
történőkiszállításátkövető 10 munkanapon
gondoskodika tÍ2ifakérelm
belül a polgrármester
ező részére
történőkiszallításáról.
(6) A tűzifa éLtvék|ét
a jogosult a Iendelet 2. mellékletétképező átvéte|ielismervény
igazo|ja,
aléúráséxa|
5. $ (1) A trímogatáskiziárólagos forrása a tiámogatóiokirat szerintaz Önkormrínyzatszfunfua
megríllapított504.000 '- Ft kiegészítótámogatás,valamint az önkorményzatáltal biztosított
sajátfonás 45.720 ,- Ft ésaz önkorményzatélÍalbiztosított
fuvarköltség.
(2) A rendelkezésreríl1óttízifa felhasználását követően benyújtottkérelmeket' ffiggetlenül
attól,hogy azok a 2.$-banmeghaté!Íozott
feltételeknek
megfelelnekésa 4.$ (3) bekezdésében
meshatiározotthatáridőre érkeáek-el kell utasítani'
.l. Záró rende|kezések
6. $ Ez a rendeleta kihirdetését
követő napon lép hatálybaés2017' marcius 31. napján
hat yát veszti.
Doba, 2016.november21.

Horváth Zoltrírr
po1g.írmester

ffi

A rendeletkihirdetésének
idópontja:
Doba,2016.november22.
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