Mátét€lke Köz§égi Önkormányzat Képvi§elő-testül€te
l412016 (XI.23.) önkormányzati rendelete
a szociális célútúzifa juttatásának szabályairól

Mátételke Községi Önkormányzat Képviselő{estülete az AlaPtörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a Magyalország hell
önkományzatairól szóló 20l1 évi CLXTXIX, törvény l3,§ (1) bekezdés 8,a. pontjában
meghatározott feladatkörében elj árva a következóket

rendeli el:

1.§
(1) E rendelet területi hatálya Mátételke köZség közigazgatási

területére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya Mátételke község közigazgatási területén élő, ott
életvitelszeúentafióZkodó, a szociális igazgatásról és szociális e]látásokróI szóló 1993, évi
III törvény 3, §-ban meghat&ozott szeméLyeke te{ed ki
2.§
(1) Képviseló-tesület kérelemre temészetbeni juttatásként szociális tíizifa támogatást
nyújt elsősolban azon személyek szímára, akik
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokól szóló törvény szerinti aktív korúak
e]látásában, időskorúak jráradékában, vagy

b) a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet szerint lakhatási támogatásban
részesülnek,

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatáslól szóló törvénybeí szabályozott
halmozottan hátráúyos helyzetű gyermeket nevelnek és a lakásának f,itésétfatüzelésre
alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja,
(2)

A

(3)

A

Képviselő-testiilet kérelemre, természetbeni juttatásként szociális túzilá tlímogatást
nyújt azon személyek számára, akjknek a kérelmező családjában az egy 1őIe jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi n).ugdíj mindenlori legkisebb összegének 250 %át, egyedü] éló esetén a 300 %-át és a lakásának 1űtését1átüze]éSre alka]mas
tüzelóbeIendezéssel biztositja.
fatüZelésre alka]mas flitőbcrendezés megléte és biáonságos üzemeltethetősége a
kémónyseprő átal kiadott tanúsítvánnyal igazoiható, mely a kérelem mellékletét képezi.

(4)

A

a

támogatás megállapítására
szociális ellátásokól szóló
önlormányzati rendelctben foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni

3.§

5/20l5

(II.18.)

A kedvezményes túzifa támogatás ugyanazon latásla csak egy jogosultnak állapitható
meg, fiiggetlenü] a la}ásban lévő háZtafiások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a
(1)

társbér]etet, az albérletet és ajogerős bírói hatálozattal megosáott lakás lakrészeit,

(2) Ha ugyanazon lakásban vagy nem lakás céljiira szolgáló helyiségben több háztafiás is
van, azí a kéIelmező nevére kiállitott közüzemi számlák bemutatásával köteles igazoLni.

(]) A temeszetben nyujtott szociális célútíizifa támogatás az igénylők számától fuggően
minimum o_5 m' lakáSonként,

(4) A szociális célútijzifa támogatáslól. méltányossági jogkör gyakor]ásfuól, a
jogosulatlanul és rosszhiszemúen igénybevett ellátás visszatérítésénekelrendeléséről
illetve méltányosságbó] töfténó elengedéséről a polgámlesterjogosult dönteni.

(5) Mátételke KöZség Önkományzata

ellenszolgáltatást nem kér.

a

szociális célútűzifában

részesülőtől

4.§
E lendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 2017. április 30-án hatályát

ü,"9, ui"'a^
Nagy Noémi
polgármester

jegyző

I(ihirdetve:

Mátételke.2016 november 23-án.

í->,n
{c- V

Patocskai Ibdlla
jegyző

vesái,

