
Lit6r Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
l5l2Dl7. (X.26.) szrimt Onkorm{nyzati rendelete

a term6szetben nyfjtott szoci6lis c6hi tiizifa t{mogat6s jogosultsdgi
felt6teleirSl

Lit6r kdzs6g Onkormiinyzat K6pvisel6 - testiilete az Alaptdrvdny 32. Cikk (2) bekezd6se, a
szocielis igazgatrisr6l 6s szocirilis ell6t6sokr6l sz6l6 1993.6vi III. tdrv6ny 2. $-riban kapott
felhatalmazris alapjan a 25.$ (3) bekezdds, 26.$-riban, 32. $ (3) bekezd6s6ben ds a 47.9 (1)
bekezd6s c) pontj6ban, 6s a (3) bekezdes alapj6n, a Magyarorsz6g helyi <inkorm:iLnyzatair6l
sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13.$ (1) bekezddsdben meghatarozott feladatkdrdben
eljriLrva a telepiildsi Snkormiinyzatok szocirilis c6lt tiizel6anyag vris6rl6shoz kapcsol6d6
kieg6szit6 t6rnogat6s felhaszn6l6sar6l a k<ivetkez6ket rendeli el:

1.$ E rendelet hat6lya kiterjed Lit6r kdzsdg kdzigazgat{si teriilet6n lakcimmel rendelkez6, 6s

az 5z/-.3. $-dban meghatarozott szem6lyekre.

2,$ (1) A szociiilis ellatas iranti kdrelmet az Onkormiinyzati Hivatalban az e c6lra
rendszeresitett ig6nyl6lapon lehet benyrijtani. (1. mell6klet) A k6relmez6 kdteles a
k6relemben feltiintetett igazokisokat, melldkleteket, a k6relmdhez csatolni.

(2) A k6relmez6 a k6relemben irisbeli hozzillim l6s6t adja ahhoz, hogy a helyi ad6hat6srig 6s

a NAV Veszprdm Megyei Igazgat6sriga az }nkorminyzati Hivatalt a csal6d j6vedelmi
viszonyair6l tA16kozlalja. Az Onkormrinyzati Hivatal az adatokat kdteles bizalmasan kezelni
6s azokat kizitr6lag a felhalalmaz{snak megfelel6 c6lra felhaszn6lni.

3.$ A helyi 6nkorm6nyzatok szocirilis cdhi trizifav6sarkis kdlts6g6hez el6zetes ig6ny
bejelent6s alapjin a kdzponti kdltsdgvetes vissza nem t6ritend6 t6mogatiist biztosit, melyet az
dnkorm6nyzat az edigazdAlkod6 6ltal biztositott trizifa v6srirl6s6ra fordit a szoci6lisan
r6szorul6 helyi lakoss6g termdszetbeni t6mogatrisa c6lj6b6l.

4.$ A tdmogatris kizar6lagos forr6sa a helyi 6nkormrinyzatok szociiilis c6l[ trizifav6s6rl6shoz
kapcsol6d6 kieg6szit6 tdmogat6sar6l sz6l6 piiyiuat alapjan megitdlt kiegdszit6 tdmogat6s,
valamint az Onkormrinyzat 6ltal biaositott saj6t forr6s.

5.S (1) A szocidlis ell6tesra val6 jogosultsrig elbir6l6srihoz az Szt. 10.$ -ban meghatarozott
feltdteleket kell fi gyelembe venni.

(2) A j6vedelmi viszonyok igazol6sara mell6kelni kell:
a) rendszeres pdnzelLitassal rendelkez6 szem6lyek eseteben a p6nzell6t6s
foly6sitrisanak igazol6szelvdnye, illet6leg me96llapit6 hatfu ozata,
b) jtivedelemmel rendelkez6 szem6lyek eset6ben

ba) a munk6ltat6 6ltal ki6llitott hivatalos kereseti igazokist,
bb) egy6ni vrillalkoz6k, gazdasiryi t6rsas6g tagjai eset6ben a tiirgydvet
megellzb 6v szem6lyi jiivedelemad6jrinak m6(6k6r6l sz6l6 ad6hat6s6gi
igazol6st, valamint a t6.rgy6vre vonatkoz6 jdvedelemr6l sz616 nyilatkozatot,
bc) alkalmi munk6t v6gz6k esetdben az alkalmi munkavallal6i k6nyv
m6solatrlt, ennek hianyriban a tev6kenys6get v€gzb Altal leadott nyilatkozat.



6.5 (l) Term6szetben nyrijtott szoci6lis trizifa trlmogat6srlra el6nyt 6lveznek azok a lit6ri
lakosok, akik a kdrelem benyrijtisa id6pontj6ban

a) aktiv koruak ell6trisiira, vagy
b) id6skoruak j6rad6k6ra, vagy
c) 6pol6si dij, vagy
d) telepiildsi trimogatiisban, els6sorban a lakhatrishoz kapcsol6d6 rendszeres kiad6sok

visel6sdvel kapcsolatos trirnogat6sban, vagy
e) a gyermekek v6delm6rdl ds a gyrlLrniigyi igazgatrisr6l sz6l6 1997 . 6vi XXX.

tiirv6nyben szab6lyozott rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r6szesiilnek,
f) kiizmunkaprogramban vesz r6szt,

amennyiben a vele egy hriztart6sban 6l6k jiivedelme nem haladja meg az iiregs6gi
nyugdij mindenkori legkisebb 6sszegdnek250Yo- eL Ql 250,-).

(2) Term6szetben nyijtott szoci6lis tiizifa tiirnogatiisra az a t:dzifival flit6 lit6ri lakos jogosult,
akinek csalidj6ban az egy fiire es6 jiivedelme nem haladja meg az iiregs6gi nyugdij
mindenkori legkisebb 6sszeg6nek 250yo- at, (71 250,-) 6s nem jogosult a 6.9 (1) bekezd6sben
felsoroltakra.

(3) A rend6ri, szoci6lis gondoz6i vagy Csal6dsegit6 Szolg6lat jelzdse esetdn a 6.$ (1)
bekezd6sdben foglaltakt6l fiiggetleniil is nlujthat6 t6mogatris olyan rendkiviili, siirg6s
szi.iks6g eset6n, amikor a k6relmez<i vagy csalidja dletktiriilmdnyeit vesz6lyezteti.

7.$ A tfizifa t6mogat6s ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak 6llapithat6 meg.

8.$ Az Onkormfuryzat a szociirlis tiizifriban r6szesiil6kt<il ellenszolgaltatdst nem kdr.

9.$ A t6mogatas ir6nti ig6nyeket 2017. november 13.6s 2018. janu6r 15. napjriig lehet
benlujtani.

10. $ (l) A bedrkezett kdrelmeket a Humtur Ertdkek Bizottsdga bir6lja el.
(2) A be6rkezett k6relmek elbir6l6s6t kdvetden a fornishiriny miatt nem trimogathat6
k6relmeket, ftiggetleniil att6l, hogy a l.$-ban meghatrlrozott felt6teleknek megfelelnek, 6s a
trimogatrisra jogosulatlan k6relmeket el kell utasitani.

11.$ Az dnkorminyzat a titmogat6st 2018. mrircius 31-ig hasmilhatja fel, 6s a felhaszn6l6sr6l
2018. 6prilis 16.-ig a Magyar Allamkincst,ir fel6 kdteles elszirnolni.

12.$ Jelen rendelet a kihirdet6s kdvet6 nap l6p hatdlyba 6s 2018.6prilis 0l.-napjrin hatiiyit
veszti.
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