Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(I.28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról
Borsodnádasd Város Önkormányzata a szociális igazgatásról szóló és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. §
(1) 1 m3 szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a
borsodnádasdi állandó lakcímmel rendelkező személynek, aki létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekövetkezett vagy
tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 110 %-át, egyedül élő esetén a 130 %-át.
(2) A rászorultság megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki
a) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
b) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy
d) időskorúak járadékában részesül, vagy
e) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra
jogosult,
f) 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevel, vagy
g) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben
egy ingatlanból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének
sorrendjében történik
(4) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem élnek,
támogatás nem igényelhető.
(5) Fentiektől eltérően a bizottság egyedi méltányolást érdemlő körülmény alapján is
dönt.
2. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete
szerinti kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2013. január 23. napjáig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.
3. §

(1) A támogatás megállapításáról az ezen célra létrehozott képviselő-testület
bizottsága átruházott hatáskörben dönt a kérelem benyújtását követő 20 napon
belül.
(2) A Polgármester a döntést követő 10 munkanapon belül gondoskodik a
támogatásként megállapított tűzifamennyiség kiosztásáról.
(3) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú melléklete szerinti átvételi
elismervény aláírásával igazolja.

4. §
A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. számú melléklete szerint az
Önkormányzat számára megállapított 1.234.440 Ft összegű támogatás, valamint az
Önkormányzat által biztosított 2000 Ft/ m3+ÁFA+szállítási költség mértékű saját
forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól,
hogy azok a 2. § (2) bekezdésben meghatározott határidőben érkeztek – el kell
utasítani.
5. §
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2013. január 28. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2013. március 31. napján hatályát veszti.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

Záradék:
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2)
bekezdése alapján a rendelet kihirdetésre került.
Borsodnádasd, 2013. január 28.

Burkovics Róbert
jegyző

