Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(XII.10.) önkormányzati
rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról
Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény, valamint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (a
továbbiakban: BM rendelet) 2. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A BM rendelet alapján az önkormányzat tűzifa erdőgazdálkodóktól ( Északerdő Zrt.) történő
megvásárlásához igényelt támogatást, melyet a jogszabályban meghatározott önerővel kiegészítve
szociális rászorultság alapján a helyi lakosság természetbeni támogatására használhat fel.
2. §
(1) A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 38. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén
normatív lakásfenntartási támogatást nyújt.
3. §
(1) Az Önkormányzat a Belügyminisztérium által biztosított támogatásból egy alkalommal,
legkésőbb 2015. február 15-ig természetbeni önkormányzati ellátásként (tűzifa támogatást) nyújt
azon szociálisan rászorult személy részére, aki Arnót Község Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatalától
1. lakásfenntartási támogatásra jogosult, mivel a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
2. aktív korúak ellátásában részesül,
3. időskorúak járadékára jogosult,
4. adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult,
5. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
6. egyedül álló nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek a
jövedelme az 57.000.-Ft-ot nem haladja meg.
előnyben részesítve közülük is azokat, akik az 1-5 pontban szereplő feltétek közül egyidejűleg több
feltételnek is megfelelnek.
4. §
(1) A támogatásra való jogosultság megállapítása a 3. § 1-5- pontjában szereplő jogosultak
részére hivatalból, a 6. pontban szereplő jogosultak esetében kérelemre indul.
(2) A kérelmek beadási határideje 2015. január 9. A határidő elmulasztása jogvesztő

5. §
A természetbeni ellátás mennyiségét az önkormányzat a háztartások részére az igénylők száma és a
rendelkezésre álló tűzifamennyiség arányában osztja ki, melynek elszállításáról az igénylő
gondoskodik.
6. §
A rendeletben szabályozott feltételek fennállása esetén a természetbeni támogatás nyújtásáról a
Szociális Bizottság egyszerűsített határozattal dönt.
7. §
A támogatás átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolják, melyek alapján az önkormányzat
elkészíti a támogatás felhasználásáról szóló elszámolását a Magyar Államkincstár felé.
8. §
( 1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2006.
(V.31.) önkormányzati rendelet 18.§ (2) d. e. pontja.
Kelt: Arnót, 2014. december 9.
dr. Üveges István
polgármester
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