Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016.(XI.21.) önkormányzati rendelete
a 2016/17-os téli időszak szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól
Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi 13.§.(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1.§.(2) bekezdésében
kapott felhatalmazásra is, a 2016/17 téli időszak szociális célú tüzelőanyag vásárlás
szabályairól a következőt rendeli el:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed a Pincehely község közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgárokra.
2. §.
(1) A Képviselő-testület hivatalból szociális célú tűzifajuttatásban részesítheti azt a
szociálisan rászorult személyt, aki a 2016. november 1-jei állapot szerint
a) aktív korúak ellátására (ideértve azokat is, akik az aktív korúak ellátása időtartama
alatt közfoglalkoztatásban vesznek részt),
b) időskorúak járadékára,
c) családjában az 1997. évi XXXI. tv. rendelkezése szerint halmozottan hátrányos
helyzetűnek minősülő gyermeket nevel,
d) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásra jogosult,
e) a 80. életévét betöltött egyedül élő személyeket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felsorolás jogosultsági szempontból nem jelent sorrendiséget,
azonban előnyben kell részesíteni azt, aki egyidejűleg több jogosultsági feltételnek is
megfelel.
(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatásban több jogosult esetén is, azonos lakcímenként csak
egy személy részesíthető támogatásban. Az egy lakcímen élő jogosultak közül, azt a
személyt kell támogatásban részesíteni, aki családjában több kiskorú gyermeket nevel,
vagy ha ilyen nincs, akkor azt a személyt, akinek családjában, több eltartott nagykorú
személy van.
(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás mértéke jogosultanként 1,0 m3 tűzifa.
(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás további feltétele, hogy a jogosult a lakását, vagy
annak legalább egy lakószobáját fatüzelésű tüzelőberendezéssel fűtse.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosulti kör számára maradéktalanul történt tűzifa
juttatást követően, a rendelkezésre álló tűzifa maradványt a rendeletben foglalt
előírások mellőzésével, saját mérlegelése alapján a képviselő-testület feloszthatja az
általa rászorultnak ítélt személyek között.
3.§.
(1) A 2.§. szerinti tűzifajuttatásról a Képviselő-testület, a Pincehelyi Polgármesteri
Hivatal által vezetett nyilvántartások adatai alapján legkésőbb 2016. december 31-ig
dönt.

(2) A Gondozási Központ Vezetője 2016. december 9. napjáig javaslatot tesz a
Képviselő-testület felé az általa vezetett intézményben ellátottak köréből azon
személyekre, akiket tűzifa juttatásra rászorultnak ítél.
4.§.
(1) A megállapított tűzifa támogatás lakcímekre (bejelentett lakóhely vagy tartózkodási
hely) történő térítésmentes kiszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.
(2) Az Önkormányzata a megvásárolt tűzifát az arra rászorulók/jogosultak részére
ellenszolgáltatás nélkül biztosítja.
(3) A tűzifa juttatás átvételét a jogosult – a nevét, lakcímét, tüzelőanyag fajtáját, átvétel
idejét tartalmazó – átvételi elismervényen aláírásával igazolja. A tűzifa átadására csak
azt követően kerülhet sor, ha a jogosult a juttatásról szóló határozattal kapcsolatban
fellebbezési jogáról írásban lemondott, vagy a korábban kézbesített határozat jogerőre
emelkedett.
(4) A tűzifát az Önkormányzat kuglizva szállítja ki, annak felaprításáról a jogosultnak kell
gondoskodnia.
5.§.
(1) A jogosult a tűzifa támogatást csak a saját lakásának fűtésére használhatja fel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás megszegése, a tűzifa támogatás akár visszterhes,
akár ingyenes elidegenítése esetén a támogatott a támogatásra jogosulatlanná válik.
Ilyen esetben az 1993. évi III. tv. 17.§-ban meghatározott, a jogosulatlanul igénybevett
ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(3) A (2) bekezdés szerinti visszatérítési kötelezettség esetén az 1,0 m3 tűzifa értékeként
19.000.-Ft-ot kell figyelembe venni.
(4) Az e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételek meglétét, és a felhasználás
jogszerűségét kétség esetén a Polgármesteri Hivatal akár helyszíni szemlén is
ellenőrizni jogosult.
6.§.
Az e rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén sem részesíthető tűzifa
támogatásban az, aki, vagy akinek családjában erdő vagy fásítás művelési ágban nyilvántartott
ingatlantulajdona van.
7.§.
A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a szociális célú tüzelő támogatás címén megállapított
állami támogatás felhasználásáról történő elszámolásról.
8.§.
(1) E rendelet 2016. november 23-án lép hatályba.
(2) E rendelet 2017. április 30-án hatályát veszti.
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