Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. sz. /XII.01./ sz. Ökt rendelete a szociális célú tűzifa támogatás szabályozásáról

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57/2013. (X. 4.) BM
rendelet – a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról - /továbbiakban: BM rendelet/ 3. § /1/ bekezdésének felhatalmazása alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 42. §-ában biztosított
rendeletalkotási jogával élve az alábbi rendeletet alkotja:
3. §
Jogosultság megállapítása
/1/ Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által
megítélt mértékű szociális célú tűzifát biztosít a településen életvitelszerűen élő, lakóhellyel
rendelkező szociálisan rászoruló lakosok részére az alábbi szempontok figyelembe vételével:
a./ szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
- aktív korú ellátásban,
- időskorúak járadékában,
- lakásfenntartási támogatásban részesülők, valamint
b./ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok
c./ az a./ - b./ pontban nem szereplő kisnyugdíjasok, valamint egyéb, a döntést
hozó által szociálisan rászorultnak tartott személyek.
/2/ A támogatás megállapításánál elsődleges szempontként kell figyelembe venni fenti
kategóriáknál:
- a jogosult rossz egészségi állapotú,
- egyedül élő személy, akiknek a téli tüzelő biztosításában közeli hozzátartozó
segíteni nem tud, önmaga számára ez nehéz, vagy lehetetlen feladat,
- 3 vagy több gyermekes halmozottan hátrányos helyzetű család, amely önhibáján
kívül került nehéz szociális helyzetbe
/3/ A támogatás megállapításáról a képviselő-testület hoz döntést a Püspökhatvani Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi szociális nyilvántartásait figyelembe véve. A döntés
módja határozati forma.
4. §
Támogatás mértéke, kiszállítás módja, határideje
/1/ A szociális füzifa támogatás rászoruló háztartásonként kerül megállapításra, maximális
mennyisége 1 m3, mely mennyiség minden támogatott esetében azonos mértékű.
/2/ A rászorulók részére biztosított tűzifát az önkormányzat fűrészelt állapotban
térítésmentesen, házhozszállítással biztosítja, átvételét elismervény aláírásával igazolja a
támogatott személy.

/3/A kiszállítás a döntést tartalmazó határozat továbbítását követően folyamatosan történik,
végső határideje: 2014. február 15.
/4/ A támogatás elszámolására a BM rendelet szabályai, valamint a Belügyminisztérium
egyéb tájékoztatói az irányadók.

3. §
Ez a rendelet 2013.december 1. napjától hatályos, kihirdetése az SZMSZ szabályai szerint
történik.

Püspökhatvan, 2013.november 27

Bátyi József
Polgármester

Szabados Adrienn jegyző megbízásából Blaskó Imréné
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2013.12.01.

Szabados Adrienn jegyző megbízásából Blaskó Imréné
aljegyző

