Borsodivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (I.28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

Borsodivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, hivatkozással
a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 59/2012.(XI.28.) BM. rendelet 2.§.(1) bekezdésére a szociális
célú tűzifa támogatás elosztására a következőket rendeli:
A rendelet célja
1. §.
Borsodivánka község Önkormányzatának az 59/2012.(XII.28.) BM. rendelet alapján
szociális célú tűzifa vásárláshoz kapott kiegészítő támogatással vásárolt tűzifa
szociális rászorultsági alapon történő szétosztása.
A rendelet hatálya
2. §.
A rendelet hatálya kiterjed a Borsodivánkai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 3.§. (1) – (3) bekezdésében és a 7.§. – ban
meghatározott személyekre.
Értelmező rendelkezések
3. §.
1. Család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak
2. Egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározottak.
3. Egyedülélő: az Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak.
4. Háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak.
Természetbeni támogatás elosztására vonatkozó eljárási szabályok
4. §.
(1) Az eljárás hivatalból indul a Borsodivánka községi Önkormányzat Hivatalánál
rendelkezésre álló aktívkorú ellátásban, lakásfenntartási támogatásban,
időskorúak járadékában, adósságkezelési támogatásban részesülő
személyekről vezetett nyilvántartások, valamint a települési képviselők
javaslata alapján felvett listában feltüntetett rászoruló személyek
figyelembevételével, benyújtott kérelem nélkül.
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(2) A képviselő-testület a kiegészítő támogatásból vásárolt tűzifa elosztására
vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
5. §.
A képviselő-testület a szociális célú tűzifa polgármesteri hatáskörben történő
elosztásához az alábbi részletszabályokat állapítja meg:
(1) E rendelet 3.§. (1) bekezdésében – felsorolt - a Hivatalnál rendelkezésre álló
szociális nyilvántartásokban szereplő szociálisan rászorult személyek közül
természetben nyújtott szociális tüzifa támogatásra jogosult, aki
-lakásfenntartási támogatásban részesül,
-kiskorú gyermeket nevel,
-aktív korúak ellátásában részesül.

(2) A polgármester által meghatározott szociálisan rászorult személynek
(háztartásnak) egységesen ….. m3 fa természetbeni juttatás állapítható
meg.
(3) A polgármester döntéséről a rászorult nevének, személyi adatainak,
lakcímének, részére nyújtott természetbeni támogatás mértékének
feltüntetésével a Ket. 72.§.(4) bekezdés a.) pontja szerinti egyszerűsített
határozatot hoz.
(4) A tűzifa Borsodivánkai kijelölt helyről történő elszállításáról és rakodásáról az
Önkormányzat közfoglalkoztatottak igénybevételével gondoskodik. Az átvétel
tényéről átvételi elismervényt köteles aláírni a támogatott.
(5) A szociális célú tűzifa elosztásáról 2013. február 15-éig köteles gondoskodni
a Hivatal.

Záró rendelkezések
6. §.

(1) Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2013. április 1-jén hatályát veszti.

Bogdán József
polgármester

dr. Jakab Orsolya
jegyző
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Záradék:
Kihirdetve: 2013. január 28-án.

dr. Jakab Orsolya
jegyző
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