RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM
rendelet 2. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp községben élő a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szó 1993. évi III. törvény (továbbiakban:Szt.) 3. § (1), (2) és (3)
bekezdésének a) pontjában meghatározott személyekre, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 4.§-ban meghatározott gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.
2. § Az Önkormányzat 24 m3 tűzifa erejéig az arra rászorultak részére szociális célú tűzifa
juttatást biztosít.
3. § A szociális célú tűzifa juttatás megállapítása kérelemre történik. A kérelmek
benyújtásának jogvesztő határideje: 2014. december 19.
4. § A szociális célú tűzifa juttatásra jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a 57.000.- Ft-ot / az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,
és az általa lakott ingatlanban fával fűt.
5. § (1) A juttatás megállapítása során az alábbi jogosultak előnyt élveznek:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó
adósságcsökkentési támogatásra, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy
pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult;
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(2) Azonos feltételekkel rendelkező kérelmezők esetében az alacsonyabb jövedelmű
kérelmező a támogatható.
6. § A juttatás mértéke háztartásonként legalább 1m3 legfeljebb 5 m3 tűzifa.
7. § A kérelmek elbírálására a polgármester jogosult.
8. § Jelen rendelet alkalmazásában a háztartás, a jövedelem és az egy főre jutó jövedelem
vizsgálata kapcsán a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény rendelkezései az irányadóak.
9. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. április 30. napján
hatályát veszti.
(2) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Révfülöp Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 24/2013.
(XII. 12.) önkormányzati rendelete.
Kondor Géza
polgármester

dr. Szabó Tímea
jegyző

A kihirdetés napja: 2014. november 26.
dr. Szabó Tímea
jegyző

