Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (Xl.30.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról

Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában. valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés $a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következő önkormányzati rendeletet alkotja.
I. A rendelet hatálya
1. * E rendelet szabályozza a Belügyminiszter által meghirdetett, Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének 1.9. pontja szerinti. a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása
jogcímen benyújtott pályázaton a Belügyminiszter által Porpác Község Onkontányzata
részére megállapított támogatásból és az Onkormányzat által 26/2017. (VllJ.17.) számú
képviselő-testületi határozata alapján vállalt önrészből az Onkormányzat által vásárolt
szociális célú tűzifa támogatásra való szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes
feltételeit.
2. Az igénylés feltételei, eljárási rendelkezések
2. A polgármester által határozattal megállapítandó szociális célú tűzifa támogatásra való
jogosultság megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon a
Sárvári Közös Onkormányzati Hivatal Hatósági Irodájába kell benyújtani.
3.
(fl A támogatásból megvásárolt tűzifa jogosultak részére történő átadásáról Porpác
Község Onkorrnányzata igazolható módon gondoskodik.
(2) A tűzifa átadásáról és átvételéről a 2. melléklet szerinti átadás-átvételi elismervény4 kell
kitölteni.
(3) Az átvételi elismervénvt két példányban kell kiállitani. melyből egy példány a
támogatásban részesültet illeti meg.
3. A szociális rászorultság szabályai
4. (1) A szociális célú tüzifa támogatás szempontjából szociálisan rászorult az a személy.
aki a kérelem benvújtásának az időpontjában
ci) aktív korúak ellátására,
h) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési
támogatásra jogosult,
c) a családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
d) a 65. életévét betöltött egyedülálló személy, vagy
e) közfoglalkoztatott
és a háztartásában ajövedelem egy főre jutó összege nem haladja meg az 55.000 Forintot.
(2) A szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság az (1) bekezdés szerint szociálisan
rászonilt részére állapítható meg.
(3) Elsődlegesen az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti rászoruló kérelmét kell teljesíteni. A
még fennmaradó tüzifából teljesithetö az (1) bekezdés d) vagy e) pontjában foglalt Feltételnek
megfelelő kérelmezö igénye.
(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tüzifa adható.
4. Záró rendelkezések
5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2W8. május 31-én hatályát
veszti.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális

ellátások igénylésének és megállapitásának, valamint folyósitásának részletes szabályairól
szóló 63/2006. (111.27.) Kor-m. rendelet rendelkezései az irányadók.
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