KIVONAT
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 22. napján készült
ülésének jegyzőkönyvéből
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(XI.22.)
önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 45. §-ában kapott felhatalmazás
alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendeletének
végrehajtására a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatás keretében tűzifát
biztosíthat annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény szerinti
a) aktív korúak ellátására jogosult, vagy
b) időskorúak járadékára jogosult, vagy
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult,
vagy
d) lakásfenntartási támogatásra jogosult.
A támogatás megállapításánál előnyt élvez az a család, amelyben a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.
(2)A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
2. §
(1) A támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtása a rendelet 1. sz. melléklete szerinti
nyomtatványon történik.
(2) A kérelmeket 2013. december 6. napjáig lehet benyújtani a Kübekházi Közös
Önkormányzati Hivatalhoz (Klárafalva, Kossuth u. 171.).
(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb
2013. december 12. napjáig dönt.
(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiosztásáról.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú melléklete szerinti átvételi elismervény
aláírásával igazolja.

3.§
Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.
4.§
Ez a rendelet 2013. november 23. napján lép hatályba és 2014. június 30. napján hatályát
veszti.
.

Kmft.
Fekete József sk.
polgármester

Dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Vörös Veronika
Záradék:
Kihirdetve 2013. november 22. napján.
Dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

1. sz. melléklet a 12/2013(XI.22.) önkormányzati rendelethez
A kérelem benyújtható: 2013.12.06-ig.
Ké rel e m
…………………… … …………(n év ) …… …………………… … ……………. (szül.
hel y és idő ) K l á r a f a l v a , … . . … … … … … … … … … … … … … … . . u … . . s z .
alatti lakos kérem, hogy részemre Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 12/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelete alapján
szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.
A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*
a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: ..................................
b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma.....................................................
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra vagyok
jogosult, a megállapító határozat száma. .................................................................................................................................
d) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma. ........................
f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, gyermekeim adatai:
1.

Név. .................................................................Szül.idő.......................................................................

2.

Név. .................................................................Szül.idő.......................................................................

3.

Név. .................................................................Szül.idő.......................................................................

4.

Név. .................................................................Szül.idő.......................................................................

5.

Név. .................................................................Szül.idő.......................................................................

Név. .................................................................Szül.idő.......................................................................
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

6.

Klárafalva, 2013. ……………hó .. nap
……………………………………
kérelmező
A szociális ellátás folyósítását
igazolom.
Klárafalva, 2013. ....................
ügyintéző

2. sz. melléklet a 12/2013(XI.22.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

……………….. ………………… (név) Klárafalva, …………………………u. ……sz.
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Klárafalva Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló …./2013. (XI.22.)
önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként

….

m3

mennyiségű tűzifát átvettem.

Klárafalva,

2013. ............................................................ hó ...... nap

átadó

átvevő

Kmft.
Fekete József sk.
polgármester

Dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:

