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Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (XI.1.) rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény 32. cikk. (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya
1. §
1. E rendelet célja, hogy Sajópálfala településen élők részére támogatást nyújtson
szociális rászorultsága alapján.
2. A rendelet hatálya kiterjed Sajópálfala közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és
ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
2. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek
2. §
1. A képviselő-testület természetbeni juttatásként tűzifát biztosít az arra rászoruló
személyek részére, akik
aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korú
ellátására, időskorúak járadékára, vagy pénzbeli vagy természetbeni települési
támogatásra – különösen a lakhatási települési támogatásra jogosult.
ab) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt.
ac) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
2. A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
3. A polgármester csak a szociálisan rászorult családok részére állapíthatja meg a
támogatást, a rendelkezésre álló keret erejéig.
3. §
1. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott
feltétel teljesülésétől – az a személy, család
a. Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést
végzett.
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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 indul. (1. sz. mell)
(2) A kérelmeket 2018. december 11. napjáig lehet a Sajóvámosi Közös
Önkormányzati Hivatal Sajópálfalai Kirendeltségén lehet benyújtani.
(3)A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. .
(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. (2. sz. mell)
5. §
( l ) A támogatás mértéke 1 m3, mely természetbeni juttatásban az a személy részesülhet,
akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 80.000,-Ft -ot és
lakásának fatüzelésre alkalmas fűtőberendezése van.
( 2 ) Önkormányzat által biztosított szállítási költség, mint saját forrás szerepel. A forrás
felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok az 5. § (1)
bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre
érkeztek-e – el kell utasítani.
II. fejezet
Záró rendelkezések
6§
(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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