Rfu Köz*gi Önkomráuyzai Képvisclóresúlelének

3r0r3,(Il.
á

1]'.)

önkorúányzali rendel€íe

s,o.inlis célútúzif! ellátÁsról

Rád Közsé gi Önkomúnyar Képvheló _teslü lele .z Alapiőr!ény ] 2. ci(ke (2) bek ozdése alapj án
d szoci ál is igzgatáyól és szociális e l látásokról 9óló l993. éliIII. tónény 45.§ ában valmini a
he]yi őDkomán zalok szo.iális célLi iűzifavlisárlásához karcsotódó kiegésátó tánrogatásáról
szóló 59/20l2(xl.28.) BM reídeletben heghíáiozotl te]adalkörében elján€ a következókel

I.§
rendelet célja, hogy a KéPliseló{estület elögel legydn a helyj önkományzaiok szociá]is célú
lú,ilalnsfulásánoz
^
kapcsolódó kiegészlió ninogalásáiól szóló 59/20l2,(xI.28,) BM rendelelben
(to!ábbiakban: BMr) clóirl szabáltoási kótel€tttséaének, és negállalitsa a haláskörébe ta,lozó
szocii]h célútúzifa el lálás j o gosullsági felÉíelen.ü eÜ&ásés az ellenózés rendjét,

2,§

A

rcndcld haráLya tilérje{] Rád község köngazgatási lerúlelénéló, az szt, ],§

bckczdéscibennerha!ározoltszeméb4rc

(1)_(3)

3.§

(1) A
a)

Képvheló_tesiülel egyszei alkaloo]úal. tűzifát biztosn háznozszáMással annak a

akli! koúak euálás&a jogosult személynek, a(i g}emekél egyedül neveli

b) lakáslenDtaítási lámoratásban részesülö szemétynek, alinek iíztdlásábm u egy 6rc
$ó jövedelen nen haladja meg az óBcségi nruedíj njindmkori óssegének 150 %_ái,

c) a c_vem.kél egredül neveló, rendszeles gemekvédelmi lánogatása jogosull
szenré]yDek, aninek családjában az cgy lórc.j!,ió hali.jövedelem nen haladja mcc
őreesógi nyLgdíj ninden|óri leckjsebb össz€gét.

d) 60 é! feletii, egyedüi éló sTnélvnek, alinek hali jövcdclfre nem halad.ja mcg
öÉgségi nyuldi j nl i. den kon legki sebb ó$2egénék ] 5 0 % _át

(2)

u
ú

Á lolgármcíei iuetle kéreleníe á Képvisélóaestület, ! szociális túzila cllálás1, életet,
testi épségctlc§zé]ye7reló áIlapol elháiílása.étjából az (1) bekezdésen túl is
megáIhpnhatja arendkívüli életheiyzetbe kerüll szenélynek,

(3)

A

§zocjú]is túzila lámoBltás

iúlti igélye(et 2013, febNír 25, nopjáig

r(ldi lolgámesreri Ilivatalban

lelret benyújtania

4,§

szociális liifuogatás cinen hízt!íásontéfilegfel]ebb l mj lúzifa biáosítrisára kcrúlhei sor

2

5,§

(l) A Eidele! 3, § (1) bek€zdé9 §&rinti
nilaialbót.

a 3, § (2) bekezdése

eseibeD a szociá]is túzifa eIlátis megáltápiáslin
szeinti esetben keielemre indllt eüánisban kerül so!.

(2) A szociális tlaila más Észéreel ned adható, Em€k tudomásul vételáól a rámoeaioit
srenély hivalalbóL indun eljárás esetén a kioszÉskor. ké€leht indllt eljárás estén a kérclen
bcnrújúsa.koíköteles nyilalkózn],

6.§

(l) Áz önkomiinyzat a Belügyniniszlúriú számára megkúldóit igény alapján 6,000 Frm3 +
Ala ósszegű tánógalásbm ésesűh. nely ősszeg z erdóglzdálkodók által sZboii
kedv€hényes ár részbgni federetéül szolgál, és melyci e ön}om]ányat 2,ooo r/n] + Áfa
,7.§

A

Kepviseló_tegtüler által biáosiioti %ciális tüifa ellátás e iendcletben nem sabá]lozolt
,eldc,PiF a !7ó. d Á igUFaa.ml c\ ella'llól,&,o oor, e\ ll lónen)neL @\abbictb
sr.) valmint a h€lyi szociális ellnlisk]óI és %ciális 6nogatásokól 9óló 1/2oo?,(L ]1,)
sáíúrendelele átmeneti segélrt vonaikozó 9a6iltait kell alolnüni,

8.§
Jelen öniományzii ,endelét sabály€n a BMr szend ehyelí 6 fu3 túzifa nemyiség kioszása
eselében kell alkalnüni, A Éndelct a ieljés mennyhég kioglásá| kóv.ló napon, de legkédjtb

20] 2,

nárcils 3l

_én hadyát

veszli.

9,§

A

8. §,ban foglalt szociátis lúzilMemyiséskiosáására

, ,,}.,,*b"!"ht*;

lonalkoóú

ren,lelet kihnde§e

IttűULu{-

Endelet kihirdelve, baláIyos
^

!
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