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Révleányvár község képviselő testületének 8/2018(X.31..) önkormányzati rendelete
a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás, valamint a 2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatás felhasználásának helyi szabályairól.
Révleányvár Községi Önkormányzat Képviselő – Testületének
8/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelete a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás, valamint a 2018. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás felhasználásának helyi szabályairól.

Révleányvár Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
Önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
a.

fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1.

A rendelet célja, hatálya

1.

§

(1) E rendelet célja, hogy Révleányvár településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi
felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifajuttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az odaítélés
menetét.
(2) E rendelet hatálya kiterjed Révleányvár község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
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2.
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A támogatás feltételei

2. §
(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, szociális rászorultság alapján legfeljebb 2 m3 kemény tűzifát biztosít,
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

aktív korúak ellátásában részesülők részére
települési lakhatási támogatásban részesülők részére
időskorúak járadékában részesülők részére
fogyatékossági támogatásban részesülők részére
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők részére
70 év feletti egyedül élő nyugdíjas részére
80 év feletti nyugdíjas részére

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy akkor jogosult a tűzifa támogatásra, ha vegyes fűtéssel rendelkezik és a lakás téli fűtését ezzel
biztosítja.
(3) A szociális célú tűzifa támogatás kizárólag természetben nyújtható, a tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogcímen, egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(4) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül az (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család
a.
b.

Aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
Nem állapítható meg tüzelő anyag támogatás üresen álló vagy életvitelszelűen nem lakott ingatlan tulajdonosa vagy használója részére.

3. A támogatás odaítélésének menete
3. §
(1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás megállapításához jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelem benyújtása szükséges.
A kérelem az önkormányzat hivatalánál 2018. november 30. napjáig nyújtható be. A határidő jogvesztő.
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(2) A képviselő-testület a tüzelőanyag támogatásra való jogosultságról határozattal dönt.
(3) A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításéról az önkormányzat ellenszolgáltatás nélkül gondoskodik.
(4) A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.
4. §
Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követően elhalálozik, a tűzifát a vele közös háztartásban lévő közeli hozzátartozó veheti át
a következő sorrendben: házastárs, vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben. Közeli hozzátartozó
hiányában a jogosultság megszűnik.

II. Záró rendelkezések
5. §
(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. május 31. napján hatályát veszti.

Révleányvár, 2018. október 31.

Deák Bertalan
polgármester

Sipos Zoltánné
aljegyző
Bernáth Béla jegyző
távollétében és megbízásából
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