
calgaguta Kiizs6g Onkorm{nyzat
K6pyisel6-testiilet6nek

l412017.@.31.) iinkorm{nyzati rendelete
A szocirilis c6fti ffizifa t{mogatrsr6l.

Gatgaguta KOzseg Onkormanyzat K€pvisel6-testiilete az Alaptdrvdny 32. Cikk (2) bekezddse
alapj6n, tovabba a Szocidlis igMgat6sr6l 6s a szocirilis elldtisok6l sz6l6 1993. 6vi III. tdrv€ny
2. $-Aban kapott felhatalmaz6s alapjrin a 25. g (3) bekezdds b) pontj 6bat, a26. g-riban, 32. 5 -
32lA. $ -6ban, a valamint, Magyarorsz6g helyi dnkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX.
tdrvdny 41. S (3) bekezd€se alapjrin,6s a 13. g (1) bekezddsdben meghatituozott
felada&dr6ben eljrirva, a helyi tjnkormanyzatok szocidlis c6lf tiizifav6srirldshoz kapcsol6d6
kiegdszit6 tinrogatast6l s2616 57/2013.(X.4.) BM rendeletben foglaltak vdgrehajtdsrlra a
szoci6lis c6hi tiizifa tAmogates helyi szab6lyair61 a ktjvetkez6ket rendeli el:

Q)

(3)

L Fejezet

Altalinos rendelkez6sek

A rendelet c6lja, hatilya

l.$

(l) A helyi dnkormdnyzatok szoci6lis c61|1 tiizifavasArlashoz kapcsol6d6 kieg€szit6
tamogatasar6l sz6l6 5'7/2013.(X.4.) BM rendelet (a towibbiakban: BM rendelet)
alapjdn a kijzponti ktiltsdgvetds kiegdszit6 tamogatdst biztositott calgaguta Kijzs6g
OnlomAnyzata sziimifu a.

A rendelet cdlja, hogy Galgaguta telepiildsen 6l<ik r6sz6re temogatdst n)'fjtson
szocialis riiszorults6ga alapj6n, tekintettel a ttjrvdnyi felhalalmaz ilsra meghatirozza a
termdszetben nyujtott szoci6lis e116Lis, telepiil6si himogatas, mint egyszeri tiizifa
juttatris ellAtasi formajogosults6gi felteteleit, 6s az igdnylds odait6l6s menet6t.

A rendelet hatAlya calgaguta kdzseg kdzigMgatrisi tediletdn a polgrirok szen6lyi
adataink 6s lakcimdnek nyilvAntartrser6l sz6l6 tdrvdny szerinti drvdnyes rilland6
lakcimmel rendelkez6 €s dletvitelszeriien itt is 616- a szocirilis t6rv6ny 3. $-ban
meghatarozott szemdlyekre terjed ki.

A jelen rendeletben haszndlt csal6d, egyediil 616, 6s hriatartis fogalmrira a szocirilis
igzgalast6l ds a szociiilis ell6tdsok6l sz6l6 1993. dvi lII. t6rv6nvben
meghatarozottakat kell 6rteni.

(5) Galgaguta Kiizsdg Ontormdnyzata vrillalja, hogy a szociiilis cdli tiizifbban
r€szesiil6t6l ellenszolgaltal6st nem kdr.

Galgaguta Kdzs€g Onkomdnyzata vrillalja, hogy a megitdlt tiizif6t hivhoz szitllitja
egy el6re megadott id6ben. Arnennyiben a megadott id6pont nem felel meg, tgy a fa
elszillitas6t a Tdmogatott oldja meg.

(4)

(6)



II. Fejezet

R6szletes rendelkezdsek

A tdmogatis felt6telei

2.$

(l) Az dnkomanyzat vissza nem t6dtend6 temdszetbeni t6mogatris kereteben tiizif6t
biztosit jdvedelemvizsgalat ndlkiil annak a szem6lynek, aki

a) kdzfoglalkoztat6si jogviszonyban 6ll vagy

b) legal5bb 3 kiskoru gyermeket nevel vagy

c) 70. dletevdt bettjltdfte vagy legkds6bb 2017. december 3l-6n betatlti,

ha a lakis6nak f6, els6dleges fft6si m6dja szilird, fatiizel6sre alkalmas fiit6
berendez6ssel tiirt6nik.

@ Az ( 1) bekezddsben foglaltakon fiil az iinkormiinyzat vissza nem t€ tend6 ti2if6t nem
biztosit.

(3) A tiizifa tfunogatds ugyanazon lakott ingatlatua csak egy jogosultnak 6llapithat6 meg,
ffiggetlentil a lak6sban 616 szemdlyek 6s a hriaartasok szam6t61.

(4) A fiit€si m6dr6l a k6relernben biintet6jogi felel6ss€ge tudat6ban nyilatkozik az
igdnyl6.

3.S

O) Az iiresen ri116, nem lakott ingatlanra, amelyben dletvitelszeriien ser ci sem dl, a
tamogat.is nem k&hetd.

(2) A fiit€si m6d ellen6rz6s€t az iinkorrndnyzat kdrnyezettanulmiiny k6szit6se sor6n
ellen6rizh€ti, jogosulatlan igdnybevdtel esetdn a tiizifa ellen&tekdnek
visszakiivetel€sdre kedil sor.

A timogat s ig6nyl6s6nek menete

4.$

(1) A timogatAs meg6llapitrisa ir6nti eljrir6s k€relemre indul. A kdrelmeket a
Polg6rmesteri Hivatal 2686 Galgaguta, Kossuth tt 86. (fdlfogad6si id6ben) lehet
benyijtani legk6s6bb, 2017. decernber 29. napjiiig. A kdrelem benfjtdsa a rendelet 1.
sz6rni melldklete szerinti nyomtatv6nyon ttirt6nik.

(2) A k6relmek elbirales6t - l6v€n jdvedelemvizsgiilat nem sziiksegeltetik a Kepvisel6-
testiilet a polgArmester hateskdrdbe ruhliza et.



(3) A tfizifa atvaelet a jogosulr 6tv6teli elismervdny ellendben aliiftisrival igazolj4 a 2.
szimri mell€klet alapj6n.

(4) Atiizifiiban reszesiil6 szem€ly a tiiziiit nem 6rtdkesitheti, nem adhatja 6t mdsnak, csak
saj6t haszn6latra veheti ig6nybe.

s.$

A tarnogatris kizdr6lagos fonrisa a BM rendelet
meg6llapitott tiizifa mennyisege.

szerint az OnkormAnyzat szimfua

III. trejezet

Zir6 rendelkez6sek

6.S

Ez a rendelet a kihirdetdst kdvet6 napon ldp hatalyba 6s 2018. februir 16-dn hat.alyat veszti.

a<
dr. Bata Akos

jeqyzai$'3


