Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag juttatásának helyi szabályairól
(a 2021.10.01. napon hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése
alapján, továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet területi hatálya Zákányszék község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.
2. §
(1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
mindenkor hatályos központi költségvetésről szóló törvényben, a helyi önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímen, a belügyminiszter által a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
pályázati kiírásban (a továbbiakban: pályázati kiírás) foglaltak alapján természetbeni juttatásként,
kérelem benyújtásával egyedi elbírálás alapján szociális célú tűzifa támogatást nyújt azon
szociálisan rászorultnak
a)
akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-t, egyedül élő esetén annak 300 %-át,
b)
aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozatot tesz.
(2) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt, aki
a)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására,
időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában
történő nyújtására – települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult,
b)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(3) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél lehet benyújtani – a pályázati kiírás
eredményének Zákányszék Község Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) történő
közlését követően, de legkésőbb a következő év január 31. napjáig – az erre rendszeresített
formanyomtatványon.
(4) A támogatás kizárólagos forrása a pályázati kiírás szerint az Önkormányzat számára
megállapított támogatás és az önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását
követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételnek
megfelelnek és határidőre érkeztek – el kell utasítani.
3. §
1

(1) Ha ugyanazon lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, azt a
kérelmező nevére kiállított közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni.
(2) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 5 m 3
háztartásonként.
(3) A szociális tűzifa támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselőtestület a polgármesterre ruházza át.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól
szóló 12/2014.(X.3.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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