
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET  
!

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete 

a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról 

Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről 
szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint  a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Velem községi Önkormányzat  vissza nem térítendő 
természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a 
személynek, aki 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993.évi III.törvény szerinti 

aa) aktív korúak ellátására,  
ab) időskorúak járadékára, vagy 
ac) települési támogatásra (e támogatásban 
részesülők közül különösen a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 
kapcsolatos támogatásban részesülők), 

b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvényben sza-
bályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
meket nevel,  

c) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy 
d) kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.  

2. § 

(1) A támogatás mértéke háztartásonként leg-
feljebb 2 m3 keménylombos tűzifa. 

(2) A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az 
Önkormányzat a kérelmezőnek kiszállítja. 

(3) Az Önkormányzat a szociális tűzifában 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

3. § 

Támogatási kérelmet az 1. melléklet szerinti 
nyomtatványon 2015.december 15. napjáig lehet 
benyújtani a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
Velemi Kirendeltségéhez. A kérelem benyújtására 
meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő. 

4. § 

(1) A támogatási kérelmet a Képviselő-testület 
bírálja el a kérelmező rászorultsága alapján 
2016. január 20. napjáig. 

(2) A támogatási kérelem elbírálása során az  1.§  a)  
és  b) pontjában felsorolt kérelmezőt előnyben 
kell részesíteni. 

(3) A döntést követő 5 munkanapon belül, de 
legkésőbb 2016.február 15-ig a polgármester 
gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. 

(4) A tűzifa átvételét a jogusult a rendelet 2. mellék-
letét képező átvételi elismervény aláírásával 
igazolja. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép 
hatályba és 2016. április 16-án hatályát veszti. 

Velem, 2015. november 30. 

    Szél Józsefné sk.           Dr. Zalán Gábor sk. 
     polgármester                             jegyző
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