
Mátételke Község Önkormányzata Képviselő—testületének 12/2021. (X. 27.) önkormányzati
rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól

Mátételke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébenbiztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. éviCLXXXlX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva akövetkezőket 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 életvitelszerűen
tartózkodó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §—ban
meghatározott személyekre terjed ki

2.§
(l) Képviselő—testület kérelemre természetbeni juttatásként szociális tűzifa támogatást nyújtelsősorban azon személyek számára, akik
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátásában,időskorúak járadékában, vagy
b) a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet szerint lakhatási támogatásban

részesülnek,
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozotthalmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas

tüzelőberendezéssel biztosítja.

(2) A Képviselő—testület kérelemre, természetbeni juttatásként szociális tűzifa támogatást nyújt azon
személyek számára, akiknek a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja megaz öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %—át, egyedül élő esetén a 300 %—át és alakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

(3) A fatüzelésre alkalmas fűtőberendezés megléte és biztonságos üzemeltethetősége a kéményseprőáltal kiadott tanúsítvánnyal igazolható, mely a kérelem mellékletét képezi.

(4) A támogatás megállapítására a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (11.18.) önkormányzatirendeletben foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni.

(5) Atámogata'si iránti kérelem beadási határideje 2021. november 19. 12 óra. A határidő elmulasztása
jogvesztő.

3.§
(l) A kedvezményes tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,függetlenül a'lakásban lévő háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, azalbérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.



(2) Ha ugyanazon lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, azt akérelmező nevére kiállított közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni
(3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás az igénylők számától függően minimum05 m3 lakásonként.

(4) A szociális célú tűzifa támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul ésrosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről illetve méltányosságból történöelengedéséről a polgármester jogosult dönteni.

(5) Mátételke Község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülötöl ellenszolgáltatást nemkér.

4. §

Ez a rendelet 2021. október 28-án lép hatályba, és 2022. április 30—án hatályát veszti.
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Záradék: Megalkotta Mátételke Község Önkormányzat Képviselő—testülete a 2021. október 26-án
tartott ülésén.

Kihirdetve: a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Mátételki Kirendeltségének hírdetőtábláján,2021. október 27—én.
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