Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (XII.3.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Mád község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében
eredeti
jogalkotói
hatáskörben,
valamint
Magyarország
helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 2. § és 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és 47. § (3) bekezdése kapott
felhatalmazás alapján, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet végrehajtására a
következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján a központi költségvetés a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított
Mád község Önkormányzata számára.
(2) E rendelet célja, hogy törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott
szociális tűzifa juttatás szociális feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Mád község közigazgatási területén lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak.
2. A támogatás feltételei, mértéke
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat
annak a személynek, aki
a) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
b) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
c) aktív korúak ellátásában, vagy
d) időskorúak ellátásában,vagy
e) adósságcsökkentési támogatásban, vagy
f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy
g) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
h) közgyógyellátásra jogosult, vagy
i) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
j) ápolási díjra jogosult, vagy
k) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy
l) igazolható módon hiteltartozása van, vagy
m) kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.
(2)Előnyben kell részesíteni az a, c, d, e, g, pontban felsorolt jogosultakat.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak
állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál

veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában legfeljebb 5 m3
mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott
feltétel teljesülésétől – az a személy, család
a) Aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést
végzett.
b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető.
3. A támogatás igénylésének menete
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre, vagy hivatalból indulhat.
(2) A kérelmeket 2015. január 31. napjáig lehet benyújtani, a Mádi Polgármesteri Hivatalban.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálását Mád község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális
Bizottság hatáskörébe ruházza át, aki a támogatásról következő rendes ülésén, de legkésőbb
2015. február 12. napjáig dönt.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa
házhozszállításáról 2015. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.
4 . Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2015. április 30. napján
hatályát veszti.
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