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Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2016. december 15-i ülésére
Előterjesztés tűzifa kedvezményezett értékesítéséről
A hidegebb időjárás beálltával sokan érdeklődnek tűzifa iránt.
Városgazda Kft. tájékoztatása alapján, a külső telepen kb. 200 mázsa fa áll rendelkezésre,
ebből a mennyiségből kb. 40 család részesülhet kedvezményezett vásárláshoz.
A jogosultsági feltételek az alábbiak szerint kerültek megállapításra:
- kérelem alapján (nyomtatvány kitöltése)
- akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át (37.050,-Ft),
- aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át (42.750,-Ft) nem haladja meg
- és vagyona nincs.
Jogosultság esetén fűrészelt fát:
1 család 2016/17 telén egy alkalommal,
maximum 5 mázsa fa,
bruttó 1000,-Ft/mázsa áron.
A kedvezményezett vásárlási feltételeinek meglétét a Szociális kerekasztal végezné.
A fát hetente 1 nap szállítja ki a Városgazda Kft.
Az Önkormányzatnál a nettó 788,-Ft maradna, ugyanis az áfát be kell fizetni a fa értékesítés
után. A juttatásra jogosultaknak a Polgármesteri Hivatal pénztárában kell kifizetni a fa
ellenértékét.
A fa bizonylat ellenében kerül kiszállításra december 15. napja után.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési valamint a Pénzügyi, Jogi Ügyrendi Bizottság
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az alábbi határozatot javasolja
elfogadni:
Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek fakivágásából
származó 200 mázsa ágfát, a rászorulók részére kedvezményezett áron értékesíti.
Egy lakcímen élők (függetlenül a háztartások számától) a 2016/2017 év telén egy
alkalommal részesülhetnek 5 mázsa kedvezményes fa juttatásban, bruttó 1000,-Ft/mázsa
áron.
Jogosultsági feltételek:
- kérelem nyomtatvány kitöltése, mellékelve a jövedelem igazolások
- egy lakcímen élők (függetlenül a háztartások számától) a 2016/2017 év telén egy
alkalommal részesülhetnek fa juttatásban,
- akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át,
- aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át nem haladja meg
- és vagyona nincs.

- juttatásban részesülő vállalja, hogy 15 napon belül a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
pénztárában hivatalos nyitvatartási időben az 5 mázsa fa ellenértékét bruttó 1000,Ft/mázsa áron kifizeti
- juttatásban részesülő tudomásul veszi, hogy amennyiben 15 napon belül a fa
ellenértékét nem fizeti be a Hivatal pénztárában, úgy a jogosultsága elveszik,
- juttatásban részesülő tudomásul veszi, hogy lerakodó munkást köteles biztosítani
Jánoshalma Városi Önkormányzat megbízza a Jánoshalmi Szociálpolitikai Kerekasztalt a
jogosultság elbírálására és odaítélésére.
Jánoshalma Városi Önkormányzat a készlet erejéig biztosítja a juttatást, az elbírálás
módját a Jánoshalmi Szociálpolitikai Kerekasztalra bízza.
A jogosultság megállapítása nem érkezési sorrendben történik.
Kérelmek benyújtása 2016. 12. 07. napjától formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán lehetséges.
A fa juttatás kiszállítása 2016. 12. 15. napjától történik.
Jánoshalma Városi Önkormányzat felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2016. december 8.
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