
Földeák Köz.égi Önkormány2at
xéPvbéló-lBtüleÉn6k

72o2o.(x'8') önkománÍ2ali rcídelét
a r..m*zétbén nyújron tiÉlóányág támoqar&n'l

FÓldeák Kózség Önkományzatiának Képvise ö'testÍllete az Alaptöwénv 32' cikk (1)
belezdé\ a' ponliábán b'losllon leldoalkorében éliáed Méqya.olzáa hev
onkormányzataúó szóló 2011 éviclxxxlx loryény 13 s (1) 8' pont]ában kapott
felhárahaás aap]án' ígyelemfrol a sz@iá is igazgatásról é5 sz@iális elá|ások.ól
szóló _ ínódosibn 1993. év l]l tóryény .endelkezései.e a kÓvelkezókel Éndel el:

t. f.j.2.r
A rend.let cáljá' h.iálya

í. s A rcndeet cé!a' hogy szábályozÓtl keretek kÓzÓn a szociálsan Észo.ult
személyek Észére tüzelóanyaghoz Való hoz2ájutás biáositsa a tóliidószakban'
2' s (') A rende]ét ha|álya kiteÍjed Frdeák község kÖzigazgalási leÍúietén éló,
bejelenten bkóhellyel vagy tánózkodás hel yel.endelkeztj:

a) maqyar á lampo oálokB'
b) bevándorollak.á és letelépedet|ekE'

d) á fragyar hatóság á talmgnekültkénl e]ismen sz€mélyekre
(2) A .endelel halálya kite,éd a 9abad mozgás és tanózkodás jogával rendelkezó
vemélyek beÚtazásárcl és lanÓzkodásáról szóló löNény (á lovábbakban: szmlv.)
ve.int a szabad mozgjs és ta Ítózkod á s jogáva l .ende lkgzó személyle' amennyiben
azellálás igónyésének dópontjában az szmtv.'ben méghalározotlak szerntá s2abad
mozgás és a háom hónápol meghaladó la.tózkod ás i ]ogát Földeák kÖség terÜlé|én
gyakorola, és á polgárok személy adatáinak és lakcimének nylvánlartásáró szóló
lóNény szerint Fóldeák községben bglgl€ntet akóhellyel.ende k€zik

ll' íoi.2gt
Té.mégérbo. nyúilot! tor€ló.nyag támogerás

3' 5 Fóldeák község Önkományzata lemésélben nyúíolt szociális ellátásként
bámakószenel biaosít azoknák á szociálisan Íászofut személyekn€k, akiknek a
háaárljsában az ely ÍóÉ joló haviiÖvedelém nem ha1adlá me! a fiindenkor óreqséoi
nyugdÍj legkisebb ósegének 175 bát' egyedÚlé]ó szgmély esetén a 3oo %_át
4's A támoqatás mórléke lelfe jebb 10 q bárnákószén egyszeri alkalommal

It.
EljáláBi rend.lko!á$k

A támo9áÉ3 igónybovétolének módja

5' s (1) Az eljáÉs kérelem alap]án indul' A kéÍeme| a FöldeákiKózós Ónkományzati
Hivátálbái (6922 Fóldeák, szent László téÍ 1) kell elólerjeszteni. a küön eíe
rendszsr€siletl fomanyomlatványÓn
(2) Egy háztanásbó csak€9y szémé y nyú]thaibe lámogálás irántikérelmel
(3) A ké.elmel 2020 novembe. 2' napláld - 2a2a november 13' nápjáig ehet



{4)A ké.6lmezó a kéElmébén saiál' valamintavel€ égy házta.lásban lákó vemélyek
ádalaiful' jövedelmi viszonyaÍól kóteles nylatkÓzn ' továbbá á jöVodghi adalokÉ
vonatkozó bzonyilékokál a kérelem benyújlásávalegyidejÚleg kéllbecsato nla'
(5) A jövede]emigazoláshoz csatolni ke l:
a) á havonia lendszeEsen méhetó jóv€delem esetén a ké€lem benyúitásál
megelözó hónap jóvedelmélöl szóló hunkáltaló ioazolást.
b) a munkané]küieliálásról á kér€lerr benyú]tását megelözó hónápbán folyósitotl
elláíis iqázo ó sze vényét, ennek hányában a munkaÜgyi kúendeltség áltál iiállított

c) a társadálombinosilás kérétében íolyósílott ellálások eselében á kéreem
benyúltását mégelózó hónapban kifizel€tl elláiás igázo ó szelvényél' énnek h ányábán
az ulolsó háVi bankszámlá kivonetÓt
d) vá lalkozó eselében az iletékes N6Ínze|iAdó_ és Váhhivatal igázolását, a kérelem
benyújt 

'sát 
megélózó gazdasági év személyi ióVedelemadó alapjábl

é) eqyéb jóvedelmek eséióben a kére mezó bünletójogi íel€lóssége mellett
nyilatkozatol tgsz a havi átlagos jövedelméról
{6) A kórslmek elbirálása soÉn eónyben ke lrégesiteniaz, aki
a) aktív korúak el]átásáÉ
b) idösko.úak járadékáÉ,
c) lelepÚlési táhogatás.á (e támÓgatásban lészesolók kijzül kú]ónÓsen a lakhaláshoz
kapBolódó rendszeres k]adá$k viselésévelkapcsolatos támoaatásbán részesülók)
d) vagy á gy€rmekek Védelmélöl és a gyámÜgyi igazgalásól szóló 1997 évi )uxl
törvényben szabályozott halmozotlan hál.ányos helyzetú qyemek€t neveló 6aládban
él
7. s A lámogatással kap€olalos hatáskórta ké pviselóleslü lel a szociáls Bizottság.a

tv.
zá.ó rendelkeÉsek

8.s Eza rcndeletá kihúdelés napiát kóvetó napon lép ha|ályba'
9' s Jelen .erdeel l^alalvbá epéséve| egvdeJúeg halayal v.sz á léfélzelben
lyúilotl lJ7elóányag lámogalas'ol 5zolo 1212018l} 09 

'o1lorÍány7.L'endeleres 
a

módosítására kiadon ] 7/2018.(Xll' 1 1Jonkormányzali rendelet'

záradék:A rendeletet a Képviselót6l{]{éí'á 2o2o oklóber 7_i .endkivÜl 
' nyill úlésén

íogadta el' A rendelet 2020' október 8'án, hildetótáblán tönénö k fÚggesnés*l kerÚ t



ELózEÍEs HATÁSVESGÁLA]

a tormé.z.tbén ryújroí tüz.lö.nyag lámogátálról
mégálkot&áho2

A témészelben nyújlon tüzelóanyág támogatasól s2óó
állampolgárok számáE nyomon kóv€lh€ló, átlogó képet ad
biztosltottiemévélb.n] él álásÍól

A lemész€lbén ellátások az önkományzal kóllségvetésén keresztltl befoyásÓlá áz
önkorm á. yzalok qazdá lkÓd ásái

A endé étnék kó lségvétési sz€mponlból önmaqát vég@hailó hátása van' A szociális
Íendélél *bályai*eÍin! hajlhaló Végrc á támogalésk igénybevét€ e, meqálap'tása

Kórnyezeti és€9é9ségi kóvétk.2mények

Adminbztraívrérh.let befolyasoló hali':
A lámogatás átvé(elél átvól9l elismeNény kiállltásávalkel iqazolni2 pé dányban' melyból
eqy példány a kédv€zményezenet' egy példány a ümogatásban Évesültel ilelimeg' A2
átvét€ i elsmefuényben íe] kélllüntéinia éE€átásban ÍészesÜll nevét, a tÜ2eldÉnyag
ÍElálál, á lÜzelóanyag mennységét valami.l az átvél€ de]él

A jo$zabály m.g.lkorá!ának *Ük.é9*sé9el
A2 A aplófrény 32 c kk (1 ) bekezdés a) pontjában blaosilolt íeladatkÖ., Maayaro6á9
he yi ó.kományáta ról szóló 20l ] évi cL/üxlx lóryény 13' s ( 1 ) 6 ponliában kapott
Íelhálalmazás. fgyelemmel a 9Óciá is igazgalásrcl és sz@ális elálásokról szóó -
módosíton 1993. évi l l. lóryény .e.dé kezése re

A ioq*.bály.lk.lmaásáho'

A gemélyi szefoezet.lárgy és
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.zúkség$ lzémélyl' &Óry.u.ti, li.gya é. pénzolyi

pé.zÚoy 
'éltéle 

ek Éndelkezésré álnák.



INDoKoLÁs
a t mé.zétbén nyújlott Úzelóanyag tánogaGlról szóló önkományzari

.endoloi meg.lkotásához

A BélÜgymiói*leÍ döntése alapján ónkományzalunk részée 1 993 9oo._ íorint Ósszegú
vissa nen téritendó egyszén 6mo9alás keful jóVáhaoyásÉ tÜzelóányag támogátásE
me yet á2 önkományzl628 q bam a kóizé n !ásá násárá hásználhalÍel.

í. A timogatásl az. települéli óntÓmány2.t igényolh.í.' ahélyik a szociális
rászofullság és a 2020' évi igérylés ré*leles íeltélél€il egkésóbb á tozeóányag
m69vás' ását kövéló 10 napo. hatálybá lóp5 -.endeelben szabályoza akkénl, hoqy
a] á szociá is igázgalás.ól és s2ociá is ellálásokó] szóló tÖfoény szerintiakliv kofuák
e]látásála, idóskolúak iáÉdéká6, vagy lekintet nélk(jl annak lémészétbeni vagy
pé.2bél lomában lórténó nyújtásá.a telepÜlés támogatásra (e lámog.tásbá;
rész€sÜ ók kó2Ü]kÜ]ónösen a akhátáshoz kapcso|ódó rendszerés kiadások viaelésévé
kápcsolálos támogalásba. részesülók) joo6ull e ónyt élvezen'
b) á gyemekek védelméról és a oyámÜoy ioazgátásról s2ó ó töfoényben %bá yozott
halmozollan háÉnyos helyzetú gyómeketneveló 6á]ád élvezen elóny1, és
.) háztánásonként looíe]jébb 5 m3 lljzi'a Vagy 10 q szén bizlosítására keíüjón sor.

d) válalja. hogy á sz@láls élú lúzíábán vágy szénb€n lés2esolólól elenszo gállalást

2 A lelepolési önkormányat a támooálásbÓl vásá@h lúziíál' il etve szenet 2o2] . íébruáÍllig osaja ki a rászofulók észéÉ a lámÓgatiis leljes ósszégének pénzÚeyi
Í3 hagná ása leqkésóbb 2021' március 31_ig lónénhel meg'
3 Minóségi kÖvélélmények:_ tÚziíavásár]ás 6s9lén a lámogaiási az ónkormányát i5% ellogadolt
loréshatárú, át]ágosan 100 cm hos9ú, 5_35 cm álmérólÚ tÚziÍának 6 Íóváosi és á
meqyei kományhivátal erdé9éti igazgalóságai áltá nylvánbnon eÍdőgá2dálkÓdótól
lónénó meovásádására ford'lhatjá,
szén vásárlása esetén a támogal'stazÓnkomány2át2o_4o mm átínéÍó]ú bárnakószé.

' a támogatás álvélelét áivéléli el]smeNény kiállilásáva kell gazolni 2
példánybán' melybóleqy Édány a kedvezményezetl9l' egy Éldány a támooátásban
részesú let leii meg A2 álvéleli eisméBényben Íe kel tüntétni a lámogauásban
'é<2eiJl tvel á 

'J7Aloárvág.á,taldl 
a lu2eloa.Vag mFl1yEegel valámrl á2 álvele

4' Á úziía számaását a2erdóÍól, az eÍdó védelmérólés az erdogazdálkodásÍól5zó ó
2009. év XxXVll' löNény s0 s_a sze. nl ke l igaolni A beszeÍzelt tÚz Ía mennyiséqének
gazo ása éídekében e lendelkezes szennt szálito]egy másolalál az élszámoláshoz

A Éndelet'ledezetáz un Ós ]og ból e.ed ó egyézétési kóte ezensége k kel összh a n g ba n áll'
a jogá koiásró gó ó 2010 évi cxxx TöNény 2o's'ában Íoglalt egyeáelési köteleétlség
a Íende elleNe2éltel szemben nem állfenn
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