Kenderes Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2017.(XI. 23.)önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
Kenderes Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§

Az önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendeletben (a továbbiakban:
Rendelet) foglaltak alapján – a Rendelet 1. mellékében megállapított mennyiség erejéig –
a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást
nyújt.
A rendelet hatálya

2.§

E rendelet hatálya kiterjed a Kenderes közigazgatási területén életvitelszerűen élő
személyekre.
Hatáskör

3.§

A képviselő-testület első fokon a polgármester hatáskörében utalja a tűzifa támogatás
iránti kérelmek elbírálását.
Eljárási rendelkezések

4.§

(1) Az ellátás iránti kérelmeket írásban, helyben erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon 2017. december 4-15. között személyesen vagy meghatalmazás
alapján, ügyfélfogadási időben kell benyújtani Kenderes Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál.
(2) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság
elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli
hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni
a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkereséshez
hozzájárulni.
(3) A jogosultnak a megállapított ellátás a határozat jogerőre emelkedését követően
nyújtható.
(4) Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, akinek az önkormányzat
felé adó tartozása van (talajterhelési díj, gépjárműadó), kivéve, ha a kérelem benyújtásáig
a tartozást kiegyenlíti.
(5) A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől
függően kerül kiosztására.

(6) A tűzifa elszállítására 2018. január 31-ig kerül sor, amelyről az önkormányzat külön
tájékoztat.
(7)

5.§

A tűzifa elszállításáról önkormányzat gondoskodik.
(8)
Szociális célú tűzifa támogatás
(1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek,
aki lakásának vagy lakás egy részének a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel
biztosítja, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetében a 150 %-át. A
polgármester indokolt esetben méltányosságot gyakorolhat
(2) A támogatási igény elbírálása során előnyt élvez
a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára jogosult,
b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő család
c.) a 80 évet betöltött egyedül élő (jövedelmi viszonyoktól függetlenül).
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy
ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében
történik.
(4) Nem lakott ingatlanra a támogatás nem kérhető.
(5) A támogatás önrészét képviselő-testület a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.
Záró rendelkezések

6.§

(1) Ez a rendelet 2017. november 24-én lép hatályba és 2018. január 31-én hatályát
veszti.

K e n d e r e s, 2017. november 22.
(: Pádár Lászlóné :)
polgármester

(: Dr. Gaszparjan Karen :)
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2017. november 23. napján.
Dr. Gaszparajan Karen
jegyző

