Tisztelt Képviselők!
Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet alapján tűzifa támogatás iránt
nyújtott be pályázatot, melynek alapján az állam 3 m3 tűzifa megvásárlásához járul hozzá.
Ezt a rászorulók között kell kiosztani. A kiosztás alapját képező szabályokat azonban helyi
rendeletben kell meghatározni.
Kérem a Tisztelt Képviselőket a rendelet megalkotására.
Halászi, 2013. január 30.
dr. Kránitz Péter
jegyző

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2013. (…) önkormányzati rendelete
szociális rászorultságtól függő természetbeni tűzifa ellátás szabályozásáról
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján,, a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
59/2012. (XI.28.) BM rendelete 2. §-ának – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli
el:
1. §
(1) Halászi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kérelemre, egyedi
elbírálás alapján természetbeni juttatásként –a rendelkezésre álló készlet erejéig - tűzifa
támogatást nyújt azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik esetében az egy főre
számított havi nettó jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezők közül előnyt élvez
az, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó
adósságcsökkentési támogatásra, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult.
(3) Ingatlanonként egy háztartás részesülhet támogatásban.
(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(5) Nem részesülhet támogatásban, aki a lakóingatlan fűtését fatüzeléssel megoldani nem
tudja.
2. §
(1) A támogatás iránti kérelmet 2013. február 13. napjáig lehet benyújtani az
Önkormányzathoz.
(2) A kérelemhez csatolni kell kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelmét igazoló
dokumentumot.
(3) A beérkezett kérelmek alapján a polgármester – a rendelkezésre álló készlet erejéig,
legkésőbb 2013. február 15. napján – dönt a támogatás odaítéléséről.
3. §
Ez a rendelt a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2013. február 16-án hatályát veszti.

