Kisszíilós Kiizség Önkormánlzata Kópvisclő-tcstületének
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kornrárl) zarlin

ak Kóp\isc]ó-lesliilctc aZ A]aptiif\óll) j2, cikk

(2)

bckezclc,sc aJapján. t()\,ábbá a a ]\.lag\arország bcll,i i]nkornálrrzilrailril izriló ]01], ér,i
CLxxxIX. tijl\,ón) ]]. § (1) bckezdós 8, a.) ponljltban negheiár.o;otl léladalköíólrei e]jiirYa
a kö\,elkezőlel rendeli el:

],

A r€ndclct célja, hatál],a

l,§ (l) A

tclepiilési önkoímánvzatok szociális célútüzclőan\a! \,ásárláshoz kapcsolriclri
kjegés7itő 1álnogatásáról szóló pál},áZali Lirris;rlapjcn Kisszo]o" Kiizlcg Ünlomán\.Zata
.zo.iáli. .clr ILlcloJll\d! ta.,rl;,h,,z
^tll-l\nlnJ,, lr.;<.zir, . ri.tz_ ,,.,,, '..'t"' d
támogatásm (e to\,ábbiakban: tánogatás ) .iogosu]t,
(2) E rendelet célja. hog) a szociális 1üZelóar])ag tátnogatás igéD},be\,étclé\el
kapcsolatban a
szociá]is rászoru]tság szabáll,ait és az igénr,]és részletcs íe]léteacit]neqhatározza,
(3) E rendclel hatál],a kitcrjed Kisszőlőss Lözsce köziga7g9t3si teni]cie]l e]et\ iteiszcrücl.]
lakó
és ort lakcimmel lendelkezó állafu po]g.irokra.

2.

A támogatá§ feltételei

(]) Az önl(ornlánvzat vissza ncm téritelldó temészetbeni támogatásként szociális tíizifát
biztosít
a) annak a szemé]!,nek. aki a szociá]is igazgatásról és szociális ellátásokó1 szóló tijrr,énr,
szerinti
aa) aktiv konlak eIlátására.
ab) idóskonlak iáradékára. vag},
ac/ tekintct nélkül annak tenlészetbeni Yag! pónzbe]i fomlában történó n},úilásá.ra
telepü]ési tálnogatásra (e támogatásban rószesü]ijk közü] kü]ijnöscn a ]akhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások vjscléséve]kapcsolatos lámogatásban részesülők)
2,.s

.jogosLrlt,

arDak a családnak. ameh,a gvernckek védclméIijl ós gyánrügyi igazgalásról szóló 1997.
é\,i XXXL törvényben szabáltozott halmo7ottan hátrányos helyzeú glirnicket nevel.
c) annak a családrrak. ame];,ben aZ eg! lóle.iutó jövedc]em nenr lraladja nreg :!Z öregsegi
nyugdii összegének l50 %-át. (42.750.-) egycdül étő cselén aZ örcgségi n},ugdij összcgónck
250 %-át. (71.250.-).
(2) AZ (]) beke7dés a), és b) porr§ában 1él,ó jogosultak elönybcn iészesülnek
a tüzelőan)-ag
osztása solán,
(3) HáZtarlásonkónt ]egalább l n13. de lcgíéljebb5 m3 tüZil'a biaositására kelülhet
§or.
(,1) A támogatás ugyanazon lakott ingallanra csak eg) jogosultnak
állapitható meg liiggetlenül
a lakásbai éló személyek és háZtanások szánlátói,
(5) Amcml'iben egy ingatlanról több kére]enl érkezik. az e]birálás a kére]enr beérkezésének
solaendióben tirrténik.
b)_

§

(]) Nem.iogosu]t szociális célútüZelőanyag támogatásra fi88ctlcnü] a 2, -ban
§
megbatáIozott 1'e]tétclek teliesülésétől az a szenrély, csalácl
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtu]ajdonos és az ellnúlt 2 évben cnge<léllyel l'itkitermelést
3.

\,égzett, \,ag}, ilyen tel,ókenységből jtivcdelmet vagy 1űzifát szerzert,
bra,, un incltlarl \onalLo,/i5jh;. nrel, .zennel eglilr.rlán ncm lLrthet.,,

Az iiresen áló, nem lakott ingedanra, amelyben életvitelszeriien senki sem él, a tárnogatrás
neín kérh€tó.
(3) A tiizelóany€ támogatrásban észesülö személy a fát nem éitéke§ítheti,nem adhatja át
másnak.
(2)

3. A
4.§

(1)
ilrdul.

A

tdmogatís igénylé§énekmen€te

uámogatás megálapítása irránü eljárrás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelernre

(2) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelrni viszonyok

igazolrisára szolgáló
dokumenhrmokat és a kérelrrrezóvel azonos lakcímen éló személyek lakcímet igazoló batósági
igazolványának m.á§olaüít.
(3) A kérelmeket a (2) bekezdesben foglalt dokumenhrmokkal §gyütt 2016, december 15.
napjág tehet a somlóvás&helyi Közö§ ÖDkomúnFati Hivatal somtósótő§i Kirendelt§égén
(8483 Somlósólós, Kossuth u. 164.) benlujtani. E batíriü eünulasztásajogvesáó.
(4) A kérelrnek elbírálása a polgármestel haiásköréb€ tartozik, aki a tímogdá§ól legkésőbb a
4.§. (3) bekezdésben foglalt hatiridót köveóen l5 napoü belül haiározattal dön1.
(5) A dönté§t köveóeí! a tűzifa Kissólős településre ütlténő kiszálítris.ít követő l0
polgáímeste. gondoskodik
muDkanapoa beliil
tűzifa kérelmezó Észerc törtenő
kiszálíLásIí,ról-

a

(6)

A

a

tűzifa énlaeléta jogosult a í€ndelet 2, mellékletétkepeó átvételi elismervély

aláírásával igazolja.
5. § () A támogatás kizáólagos foTlrása a émogatói okir"at sze.int az Önkormámyzal sziúnfua
me8állapított 47ó 250,- Ft kiegészitó lámogatís, valamint az önkoímányzat által bizúosított
fuvarköltség.
(2) A rendelkezésre áló túzifa felbasarálá§át követően benyújtott kércIneket - ffiggedonü
attól, hogy azok a 2.§-ban meghatáíozott feltételeknek megfelelnek és a 4.§ (3) bekezdésében
meghaLirozott hatíridő.e érkezúek-el kell utasítani.

4.

Záró rendelkezesek

6.§Ezarendelet a küirdetésétköveó

halÁyáú,vesdi-

napon lép hatátyba és 2017. nárcius

napján

é'o: or,n,

20 l 6. november 29.

/.

R",ffi

Arik lstván
polgármester

p

vkrtlli ó"rüri l dinil
]cg!-7(|

A iendelet kihiidetéének idópontja.
Kigszólós, 2016. november 30.
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SZOClÁLlS CÉLÚ TÚZELÓANYAG lGENYLESEHEZ

A) Szcttélves aclaltlk:
l Kérelmezó neve:..,.
2.SZtilclési név:
3, S7iiletési

hch és idő:

TAJ szárl:

4. Anyja neve:

A kérclnrezii lakóhell,órrek cime:
6, lla a kóIel ező nem csciekviiképes. a tö].\,énl,cs képviseló nevc:
7, A 1ir,\,é1l!es kópYiseló lakithc1l,érrek círne: ...,,..,,...
5.

8. A

(:0l
9.

A

kéreIrllezór,el azonos lakcíll.re bcjelentett
i ,,/el inl ]: , ,,,,.,,,,,, Ii,

f, U,,, rU . i ill:rp,

8, Dontban

adaiai

lakóhcll}el rendclkczó szenréll,ck

ező adatait itt nem kell feltiintetni

Név

szüIeté§i idő

/születési nér,is/

/él,,hó,rp'pl

száma

B) Jö\edclIni adatok (Fofinlban)

A ketelnlezijvt] i7o|lr5 lakciníc bL.i.le.teú
lakóhcll).l rend€]lező szelnó]]-ck

Kére lmező

Á jövedelínek típu§ai

jövedelme
1,

l,

.iiivede ne

1.

2..

5.

MunkavisZon]ból, munka!égZéste irán!uló
:g) ab

iogvis/o|rbó]slánnazó ]ö!edelenr

á]r!énz

2. Iá.sas

és €gyéni

é§

vállalkozásbó] származó

\}ugellátás. €gi éb nJ-ugdiSZ.lu e]lálások

4. A gyerlnck el]áláSáh07

és gondozásáho1

(GYID. GYES,
!jYl.T. cslrhdi póllék, .g}ermektaíáSdii srb,)
kapcsolódó !ámoratásOk

5, Önkormán}Zar

és mLlnkaüg],i Szcrvek álla]
lo])ósírott rendSzcles pénzbcli ellátás

:munkanólküli ]áradék. képzcsi 1ánrogatá5.
-endSzer.§ szociá]is segély. l]ht.
ápolási dij.
-end§Zc.c§ gyennck!édelmi Lán]ogalás.
akáSí'cnntaná§i rámogatá§. §tb,)

6,

A.

lakóingatlanban élők havi nettó

iövedelme össze§en

E§/ főre jutó havi nettó jöyedelem:

............,,.............,......... Ft/hó.

Fatlizelésr,€alkalma§fútőberendezés§el:

rendelkez€m

Hozzáiáru]ok. hog), a kórelenbcn közöltjöledclmi
.jogosult cllenórizlreti,

nemrendelkezem

a.latok valódiságát a kérelen elbirálására

Hozzájárulok a kérelemben szerepló adatok szociális igazgatási eljárás solán töncnL]
felhasználásához,

Ki§§zőlős.2016.

..

...,....,.,,.., híl ,..,

nap

a

kérelmczó,

vagy tön,én),es képViscldiének aláíráSa

4

osszesen

KrTóLTÉ;I úrmurlró
l. A

lakóIrel), cimekónt a szcn]él!,a7onositó ilazolvánrban.
igazoll,ánr ban szer.eplii lakóhcll cinról kell t'eltiintcb],

illetre a lakcinrct jgazoló

hattis/rgi

2. A kére]nlczó és a l,ele azoncls lakóingatlarrhan ireielcntctt lakarhell)cl íc.de]kezők iii,e.lclmót
s7c|]é]_\,cnké]11 kcll felliilltct]ii,

3.

A irr,i idedclf]}1 kis7áll1ilásakor a renclszcLes .jij,cde]enl esctón n kére]enl bell),ilitását
nclelőzii hónap. a nerrr rcndszcrcs iii\.delenl. jl]el\e \,állalkozásból szár.rnazri jiir:edelen
esetén e kél,el.^m ben}úitísát megelii7ó tizellké1 hi)nap alall kapott öss7cg eg}ha\i átlagát
ep\'iillescn fig\ e]enlbe !enni,

kc11

A

4,

jöyedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmehől a típusának nregfelelő_igg29!i{5!
vagy_ annak. fénymá§olaúát (nyugdíjsze|vény, munkíltatói igazolás, szerzódés stb.; a
jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell, (Kivéve az önkoúányzat által folyó§ított
laká§fenntartási támogatá§ról szóló igazolásokat)

5.

Az egy főrejutó havi

nettó jövedelem a lakóingatlanban lakóhellyel rendelkezők összjövedelme

osztva az oft lakóhellyel rendelkező személyek szrimával.

6, A
leadásakor kérjülr, szíveskedjenek magukkal hozni a saját é§ az ingatlanban
_kérelem
lakóhellyel rendetkezó személyek lakcímigazolványát, va§/ annak másolatát,
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