Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tűzifáról

Pátka Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, valamint a 10.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
59/2012. (XI. 28.) BM rendelet 2.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.
1.§ Szociális célú tűzifa
(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
szóló 59/2011. (XII.23.) BM rendelet értelmében Pátka Község Önkormányzata 7 m3 mennyiségű
szociális tűzifát vásárolhat. A képviselő-testület megbízza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot –
továbbiakban Bizottság-, hogy a szociális tűzifa szétosztásáról gondoskodjon. Az elbírálás előtt a
Bizottság – a szociális ügyintéző által – kikéri a Családsegítő Szolgálat családgondozójának
véleményét. A Bizottság saját pénzügyi keretéből a rendelkezésre álló szociális tűzifa mennyiségét
megnövelheti.
(2) Szociális célú tűzifára jogosult Pátka községben életvitelszerűen tartózkodó, ott állandó
bejelentett lakcímmel rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő személy esetében annak
150%-át.
(3) A szociális célú tűzifára vonatkozó igényt 2012. év december 31-ig, 2013. évtől kezdődően minden
évben november 1-je és december 15-e között lehet benyújtani, írásban, a jövedelemigazolásokkal
együtt. A kérelem benyújtására, a vagyoni helyzet vizsgálatára, a jogosulatlanul igénybe vett
támogatás visszafizetésre a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
1/2011.(I.26.) önkormányzati rendeletben foglalt szabályok vonatkoznak.
(4) A támogatás elbírálásakor előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
törvény szerint
a.) aktív korúak ellátására,
b.) időskorúak járadékára,
c.) vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult,
d.) háztartásában három vagy annál több gyermek eltartásáról gondoskodik.
(5) A támogatás odaítéléséről, annak mértékéről a Bizottság dönt, a tárgyévre vonatkozó, vissza nem
térítendő állami támogatás mértékének és az Önkormányzat költségvetésében foglalt lehetőségek
figyelembe vételével.
(6) Háztartásonként egy fűtési idényben maximum 2 m3 szociális célú tűzifa adható támogatásként.
(7) A támogatás önrészét a képviselő-testület a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja. A szociális
tűzifát legkésőbb 2013. április 30. napjáig kell szétosztani.

2.§ (1) Ez a rendelet 2012. december 15-én lép hatályba.
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