Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020.(X.01.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag-támogatás 2020. évi igénylésének részletes feltételeiről
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32 cikk
(2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben eljárva, a szociális igazgatásról szóló és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat képviselőtestülete a szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítására
vonatkozó döntést a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.
2. §
(1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek, akinek
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
350%-át, egyedül élő esetén 400%-át nem haladja meg.
(2) A Bizottság a beérkezett kérelmeket az egy főre jutó jövedelem alapján rangsorolni jogosult.
(3) A megállapításnál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Szt.) szerint aktív korúak ellátására jogosult, vagy
b) az Szt. szerin időskorúak járadékában részesül, vagy
c) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban –
lakásfenntartási települési támogatás – részesül, vagy
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
másodsorban, aki
e) kiskorú gyermeket egyedül nevel vagy nagycsaládos
f) 65. életét betöltött egyedülálló nyugdíjas.
(4) 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.
(5) Fentiektől eltérően a bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzdő
személyeket is támogatja.
(6) Tűzifa támogatásban az adott évben ugyanazon személy csak egy alkalommal részesülhet.
(7) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak
saját részre használhatja fel. A Polgármesteri Hivatal ügyintézői az ellátást igénylő, valamint ellátásra
jogosult lakóhelyén környezettanulmányt készíthetnek.
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3. §
(1) A támogatás megállapítása iránti igényeket 2020. november 13. napjáig lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatalban a rendelet 1.sz. melléklete szerinti nyomtatványon.
(2) A kérelemhez másolatban mellékelni kell a jövedelmek típusának megfelelő igazolást.
4. §
(1) A támogatás megállapításáról a Bizottság a benyújtási határidő lejáratát követő 15 napon belül
dönt.
(2) A Polgármester az összes beérkezett kérelem elbírálását követő 60 munkanapon belül
gondoskodik a támogatásként megállapított tüzelőanyag-mennyiség kiosztásáról.
(3) A tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet 2. számú melléklete szerinti átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
5. §
A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatásáról szóló BMÖGF/46-42/2020. iktatószámú Támogatói okirat szerint az
Önkormányzat számára megállapított 12 110 720.- Ft összegű támogatás. A forrás felhasználását
követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3. § (2) bekezdésben meghatározott
határidőben érkeztek – el kell utasítani.
Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2020. október 2. napján lép hatályba és 2021. április 15. napján hatályát veszti.

Borsodnádasd, 2020. szeptember 30.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

Záradék: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2)
bekezdése alapján a rendelet kihirdetésre került.

Borsodnádasd, 2020. október 1.
Burkovics Róbert
jegyző

