
Örkény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
{C lzots.lxl. l2.) sz. rendelete

a szociáüs célű tűzifa támogatás helyi szabályozásánól

Órkény Város Önkormtínyzat Képviselő-testülete a helyi önkormanyzatok szociális célú tűzifa
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő trámogatrásátrőlszőló 59l2012.(XI.28.) BM. rendelet végrehajtása
céllábő\ az alábbi rendeletet alkotja meg,

1.§ (l) Örkény Viáros Önkormrányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére 2Ol3-
2014 évben a téli flítésheztermészetbeni ellátás formájában tűzifat biztosíthat.

(2) 
^ 

tűzífajuttatásra az Örkény Város közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosa, bérlcíje
vagy ahérlcíje jogosult, aki fatüzelésre alkalmas flítőberendezéssel rendelkezik és aki:

a) 60. életévét betöltött, egyedül élő személy,
b) 70. életévét betöltött személy, akinek hrázastarsa(élettarsa) szintén betöltötte a70. életévet

ós további személy nincs bejelentve lakcímóre,
c) Nagycsaládos személy, aki 3 vagyháromnál több gyermekről gondoskodik,

Örkényerr állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszeníen Örkény közigazgatési
terület én tartó zko dik.

(3) Egy kérelmező csak egyszer jogosult tűzífa támogatrás igenybevételére.
(4) Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult az (l) bekezdésben meghatározott

támogatasra.

2.§ (1) A kérelrneket a rendelet mellékletétkepező formanyomtatványon(I.sz. melléklet) legkésőbb
zll4.január 31-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba.

(2) Az önkormányzat által biáosított tűzlfa mennyisége ingatlanonként, hááartásonként
legfeljebb 2 m3.

(3) A szociáÜs tűzifa támogatást az Ónkarmínyzat csak a 59DaI2.(XI.28.) BM. Rendelet
a|apján az önkormányzat részere megítélt mennyiségri tílzifa erejéig tudja biztosítani.

3.§. A rendeletben szabályozott ftltételek fennállása esetén a tátmogatás nyújtásáról a Képviselő-
testület egyszenísített határozattal dönt. A döntés előtt a kérelmeket a Szociális- Művelődés-
Oktatási- és Sportügyi Bizottság, valamint azEsély szociális Szolgálat vezetőjevéleményezi.

4.§. Jelen rendet a kihirdetés napjan lép hatályb a, és 2014. miárcius |-énhatályát veszti.

Örkény, 20t3. novernber 8.
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Rendelet kihirdetve: 2013. 1I.



I. sz. mellóklet szám: ........./

Formanyomt atv ény önkormányzati szo ciális célű tílzifa igerryléséhez
Örkeny Város Önkornányzat2377 Örkerry Kossuth u. 2

Igenylő adatai:
Név:

születési név:

Szül. hely, idő:

Anyja neve:

Lakhelye:

Egy hááartásban élők adatai:

Név any]a neve születési dátum

Az alábbi ok miatt lehetek jo&osult(alahúzandó):
a) 60. életévét betöltött, egyedül élő személy,
b) 70. életévét betöltött szernély, akinek hátzastársa(élettársa) szintérr betöltötte a70. életévet

és további személy nincs bejelentve lakcímére,
c) Nagycsaládos személy, aki 3 vagy háromnál több gyermekről gondoskodik,

Kijelentem, hogy
Orkény Város közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosa, berlője vagy alberlője vagyok és fatiizelésre alkalmas
fiitőberendezéssel rendelkezem. Örkényen állandó bejelerrtett lakcímmel rendelkezem és életvitelszeníen Örkény
közigazgaási területén tartózkodom.

Tudomásul veszem, hogy:
Egy kérelmező csak egyszer jogosút tílzifa üímogatás igénybevételére.
Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult támogatásra.
A szociális űzifatámogatást az Önkormányzat csak a 59/20I2.(XI.28.) BM. Rendelet alaplán az önkormányzat

részére megítélt mennyiségű tílzifa erejéig tudja biztosítani.
A kepüselő-testiilet egyedi határozata nyomán kaphatok llttzifát,

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogr az adatok a való§ágnak megfelelnek
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Örkeny,
kérelmező


