Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testületének
1/2014. (I.14.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tőzifa támogatás ellátás helyi szabályairól

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§ - ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében, illetve az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1.§
Az e rendeletben alkalmazott fogalmakon a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

2. §
(1) Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok szociális
célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásról szóló 57/2013.(X.4) BM rendelet
alapján természetben nyújtott ellátásként 2 q tőzifát nyújt téli főtésével kapcsolatos kiadásai
viseléséhez annak aki fatüzelésre alkalmas főtıberendezéssel rendelkezik és :
a) aktív korúak ellátására,
b) idıskorúak járadékára
c) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
d) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzető gyermeket nevel
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
f) 70 év feletti egyedül élı
g) fogyatékossági támogatásban részesülı

(2) Egy kérelmezı az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult
tőzifa támogatás igénybe vételére. A támogatás megítélésekor az (1) a)-d) pontjában meghatározott
feltételeknek megfelelı kérelmezıket elınyben kell részesíteni.
(3) Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult meghatározott támogatásra, függetlenül a
lakásban élı személyek és háztartások számától.
(4)Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerően senki sem él, a támogatás nem
igényelhetı.
3. §
(1)A szociális célú tőzifa támogatás iránti kérelem a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
Medgyesbodzási Kirendeltségén( 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.) adható be az e rendelet
1. mellékletét képezı formanyomtatványon.

(2) A kérelmeket 2014. február 14. napjáig lehet benyújtani.
(3) A szociális tőzifa támogatást az Önkormányzat elsısorban az 57/2012.(X.4.) BM rendelet
alapján a részére megítélt 37 m³ tőzifa erejéig tudja biztosítani. Az 37 m³ tőzifa kiutalását követıen
beérkezett kérelmeket az Önkormányzat nem köteles kielégíteni.
(4) A kérelemhez a 2.§ (1) c) és g) pontja szerinti jogosultság esetén mellékelni kell a jogosító
támogatást megállapító határozatot.
4. §
A kérelmezı részére megítélt tőzifa elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. Az átvételrıl
ezen rendelet 2. mellékletében foglalt átvételi elismervényt kell kitölteni.
5. §
A képviselı-testület a szociális célú tőzifa támogatással kapcsolatos hatásköreit a polgármesterre
ruházza.

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, 2014. március 31. napján hatályát veszti.

Medgyesbodzás, 2014. január 13.

Krucsai József
polgármester

Kihirdetve 2014. január 14.

Hoffmann Andrásné
jegyzı

Hoffmann Andrásné
jegyzı

