
Lit6r Onkormf nyzat Kilpvisel6-testiilet6nek
10t2020. (IX.30.) szrlmrh Onkorm6nyzati rendelete

a term6szetben nyfjtott szocidlis c6hi tizifa trimogatfs jogosultsfgi
felt6teleir6l

Lit6r kdzs6g Onkormanyzat K6pviselo - testtilete az Alaptorvdny 32. Cikk (2) bekezd6se, a

szociiilis igazgatisr6l 6s szocirllis elldtasokr6l sz6l6 1993. 6vi III. tdrv6ny 2. $-riban kapott
felhatalmazas alapjdn a 25.$ (3) bekezd6s, 26.$-riban,32. $ (3) bekezd6s6ben 6s a 47.$ (l)
bekezdds c) pontj6ban, 6s a (3) bekezd6s alapj6n, a Magyarorsz6g helyi onkormanyzatairol
sz6l6 2011. 6vi CLX)OilX. tdrv6ny 13.$ (1) bekezd6s6ben meghatixozott feladatkor6ben
eljtirva a teleptildsi <inkormrlnyzatok szoci6lis c6hi ttizel6anyag vris6rldshoz kapcsol6d6

kiegdszit6 tiimogatas felhasm6l6s arol a krivetkez6ket rendeli el :

1.$ E rendelet hatrilya kiteded Lit6r kdzs6gkozigazgat6si teriilet6n lakcimmel rendelkezo,6s
az Szt. 3. $ -riban meghatilrozott szem6lyekre.

2.$ (l) A szociSlis ell6t6s ir6nti k6relmetaz6nkormanyzatiHivatalbaraze c6lra rendszeresitett
igdnyl6lapon lehet benyrijtani. (1. melldklet) A kdrelmez6 kdteles a kdrelemben felttintetett
igazoklsokat, mell6kleteket, a kdrelmdhez csatolni.

(2) A k6relmez6 a k6relemben ir6sbelihozzi\itrul6s6t adja ahhoz, hogy a helyi ad6hat6s5g 6s

a NAV Veszpr6m Megyei Igazgat6s6ga M Onkormanyzati Hivatalt a csal6d jovedelmi

viszonyair6ltajdkoztatja. Az 0nkorminyzati Hivatal az adatokat k<iteles bizalmasan kezelni

6s azokat kizar6lag a felhatalmazisnak megfelel6 c6lra felhasznillni.

3.S A helyi rinkorminyzatok szoci6lis c6lu-tizifavrisSrl6s ktiltsdg6hez elozetes ig6ny bejelentds

alapjrin a kdzponti k6lts6gvet6s vissza nem t6rftend6 tilmogat6st biztosit, melyet az

dnkormanyzat az erd6gazdiikod6 Sltal biaositott ti,tzifa v6sarl6siira fordit a szociSlisan

r6szorul6 helyi lakoss6g term6szetbeni t6mogatSsa c6lj6b6l.

4.$ A tiimogatSs kiz6r6lagos forr6sa a helyi rinkormanyzatok szoci6lis c6lri hizifavilsiirlAshoz
kapcsol6d6 kiegdszit6 trimogat6s6r6l sz6l6 palyiuat alapjrin megit6lt kieg6szit6 t6mogatiis,

valamint az Onkorminyzat6ltal biztositott saj6t forr6s.

5.S (l) A szociSlis elliitasra val6 jogosultsrlg elbir6l6sahoz az Szt. 10.$ -ban meghathrozott
feltdteleket kell figyelembe venni.

(2) A j<ivedelmi viszonyok igazolasrlra mell6kelni kell:
a) rendszeres p6nzell6tassal rendelkez6 szemdlyek eset6ben a p6nzell6t6s

fo ly6 sitasdnak i gazo I 6 s zelv 6ny e, il I etole g me 96l I apit 6 hatAr ozata,
b) jcivedelemmel rendelkez6 szem6lyek eset6ben

ba) a munkrlltat6 6ltal ki6llitott hivatalos kereseti igazolist,
bb) egy6ni vrillalkoz6k, gazdasiryi tiirsasrig tagjai eset6ben a trirgy6vet megelozo
6v szem6lyi jovedelemad6janak m6rt6k6r6l sz6l6 ad6hat6srigi igazol6st,
valamint a targy6vre vonatkoz6 jdvedelemrol s2616 nyilatkozatot,
bc) alkalmi munkiit vegzokeset6ben az alkalmi munkav6llal6i konyv m6solat6t,
ennek hirlnyriban a tev6kenysdget v6gzo Sltal leadott nyilatkozat.



6.$ (l) Term6szetben nyrijtott szoci6lis tizifa t6mogatasara elonyt 6lveznek azok a lit6ri
lakosok, akik a k6relem benytijtrlsa idopontj6ban

a) aktiv koruak ell6tas6ra, vagy
b) idoskoruak j6rad6k6ra, vagy
c) 6pokisi dij, vagy
d) telepiil6si tSmogat6sban, elsosorban a lakhat6shoz kapcsol6d6 rendszeres kiad6sok

visel6s6vel kapcsolatos t6mogaklsban, vagy
e) a gyermekek v6delm6r<il 6s a gyiimngyi igazgat6sr6l sz6l6 1997. 6vi )O(X.

t<irv6nyben szabilyozott rendszeres gyermekvddelmi kedvezm6nyben r6szestilnek,
f) k<izmunkaprogramban vesz r6szt,

amennyiben a vele egy hiztartSsban 6l5k jdvedelme nem haladja meg az 6regs6gi

nyugd{j mindenkori legkisebb <isszeg6nek 320%- AL (91 200,-).

(2) Term6szetben nyrijtott szoci6lis tfizifa ttimogat6sra az atitzifixal flit6 lit6ri lakos jogosult,

akinek csal6dj6ban az egy fore eso jdvedelme nem haladja meg az tiregsdgi nyugdrj mindenkori
legkisebb 6sszeg6nek 320%- iLt, (9I 200,-) 6s nem jogosult a 6.$ ( I ) bekezddsben felsoroltakra.

(3) A rendSri, szoci6lis gondoz6i vagy Csal6dsegit6 Szolg6lat jelz6se eset6n a 6.$ (1)

bekezdds6ben foglaltakt6l fiiggetlentil is nyrijthat6 t6mogatas olyan rendkivtili, siirg6s sziiks6g
eset6n, amikor a k6relmez6 vagy csal6dja 6letkoriilm6nyeit veszdlyeileti.

7.$ A ttzifa t6mogat6s ugyanzzon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak 6llapithat6 meg

8.$ Az Onkormanyzat a szoci6lis titzifibanr6szestil6kt6l ellenszolg6ltat6st nem k6r

9.$ A tiimogatils iranti ig6nyeket 2020. november 9. €s 2021. janurir 18. napj6ig lehet
benyrijtani.

10.$ (l) A be6rkezett kdrelmeket a K6pvisel6-testtilet bir6lja el.
(2) A be6rkezett kdrelmek elbir6lls6t k0vet6en a forr6shiany miatt nem t6mogathat6
k6relmeket, fiiggetleniil att6l, hogy a l.$-ban meghatiirozott felt6teleknek megfelelnek, 6s a
tilmogat6sra jogosulatlan kdrelmeket el kell utasitani.

I l.g Az onkormrlnyzatatitmogatSsb6l vas6rolt tizifttt2021. februar 15. napj6ig osztja ki a
r6szorul6k rlszdre, a titmogathst 2021. m6rcius 3 I -ig haszndlhatj a fel, 6s a felhaszn6l6sr6l
202I.6prilis 15.-ig a Magyar Allamkincst6r fel6 ktiteles elszrimolni.

12.$ Jelen rendelet a kihirdet6st kdvetS nap l6p hatilyba es202l. riprilis 01.-napjan hatiiydt
veszti.
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