Vácszentlászló Község Önkorm ányzata
Képviselő-testületének
1012013. (x.31.)
önkormányzati rendelete

A szociális tűziía támogatás helyi szabályairól
Vácszentlászló Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete azAlaptörvény 32. CíL{<(2)
bekezdés alapján a szociális igazgatástől és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 2.§ában kapott felhatalmazás alapján a 25.§ (3) bekezdés bb) pontjábana26.§-ában, 32. § (3)
bekezdésében, és a 47 . § (1) bekezdés c) pontjában és a (3) bekezdésben, valamint
Magyarors zág helyi önkormány zatairől szőlő 20l l . évi CLXXXIX. tv. 4 1 . § (4) bekezdése
alapján, azugyanezen törvény 13.§ (l) bekezdésébenmeghatározott feladatkörében eljarva a
helyi önkormányzatok szociális cé|ítűzifavásétrláshozkapcsolódó kiegészítő támogatásról
szőIő 57l20l3. (X. 4.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdése alapjan azalábbirendeletet alkotja:

l.§

(1) E rendelet célja, hogy Vácszentlászlő településen élő rászorulók részére ttímogatást
nyújtson a téli tüzeléshez, meghatározva a természetben nyújtott szociális ellátás
átmeneti segély, mint egyszeri hizifa juttatás jogosultsági feltételeit, s azigénylés,a
döntés menetét.

(2) E rendelethatálya kiterjed Vácszentlászló község közigazgatási területén lakcímmel

rendelkező állampolgarokra.
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekbena szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben illetve a Vácszent|ászlő Község
Önkormány zata Képviselő-testületének 7 l20l2. (VI. 28. ) önkormtányzati rendelete a
szo ci ál i s igazgatásr ől é s szo ciáli s ellátásokró l, - el ő írás ai az k ány adők.
2.§

(l) A Szociális- és EgészségügyiBizottság vissza nem térítendő természetbeni
támogatáskéntháztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifátbiáosíthat annak a személynek,
aki szociális rászorultságaalapján,- aktív koruak ellátásétra,- időskoruak játtadékára,adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,vagy
lakásfenntartási támogatásra jogosult,- illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásről szóló 1997. évi XXX. tv-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő családnak minősül.
(2) Az (l) bekezdésben írtakon túl, egyedi mérlegelésalapjántűzifatámogatásban
részesíthető az a család ahol a családban u egy fore jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
minimum l00 %-át nem haladja meg.

(3) Tűzifa támogatás ugyaruvon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
s kérelmeket a beérkezés sonendjében

3.§

kell elbírálni.

(1) Nem jogosult

szociális céIűtűzifatátmogatásra az a személy illetve család, ahol a
lakóházban sziIétrd tüzelésre alkalma berendezés nincs.
(2) Nem kérhető támogatás iiresen álló ingatlanra.

(3)

A tűzifa támogatásban részesülő személy atűztfát nem értékesítheti,azt csak saját

célra használhatja fel.

4.§

Támogatási eljárás kérelemre indul, mely kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell
leadni, legkésőbb zllL.januar 3l. napjáig, mely kérelemnek tartalmaznia kell mindazon
adatokat, amit az Önkormanyzathatályos szociális rendelete, illetve a Szociális törvény
az átmeneti se gély kérel em vonatkozásában el őír.

5.§

(1) A tűzifa kiszállításráról az Önkorményzat gondoskodikahaténozat jogerőre
emelkedését követő 5 munkanapon belül.

(2) Atűzífa átvételét a jogosultnak a|áirásával igazolnia kell, átvételi elismervénnyel.
6.§

Ez

a rendelet a kihirdetését követő

napon lép hatályb a és 2014. marcius

3

1

-én hatályát

veszti.

Y ácszentlászlő, 2013 . október
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6.

dr. r<!a LászIő

jegyző

Kihirdetve (az Önkormányzathirdetőtáblájára

kifiiggesztve): 2013. október 30.
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