SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK
8/2020. ( XI .

06. ) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Székely Község Önkormányzatának Polgármestere - a 478/2020.(XI.03.) Kormányrendelettel
kihirdetett vészhelyzetben – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben
eljárva,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. § - ában kapott felhatalmazás, a 26. §
- ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (3) bekezdésében foglaltak, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában,
valamint a 42. § - ában meghatározott feladatkörben eljárva - Székely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének nevében - a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól a
következőket rendeli el:
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya
1.§ (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatási pályázata alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt.
(2) E rendelet célja, hogy Székely településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben
nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, mint egyszeri tüzelőanyag juttatás ellátási forma
jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Székely Község közigazgatási területén állandó lakcímmel
rendelkező állampolgárokra.
2. A támogatás feltételei
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, keménylombos
tüzifát biztosít a krízis helyzetben lévő, vagy jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg
személynek, akik közül előnyt élvez.
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
aa) aktív korúak ellátásában,
ab) időskorúak járadékában részesül.

b) Székely Község Önkormányzatának a szociális ellátásokról és a települési támogatásról
szóló 2/2015.(II.26.) sz. rendelete alapján 2020. évben támogatásban részesült
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
(2) A tűzelőnyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(3) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül a 2. §-ban
meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család, akinek az ingatlana tüzifával
egyáltalán nem fűthető.
A jogosult e rendelet 2. számú melléklet szerint nyilatkozik arról, hogy az ingatlana tüzifával
fűthető.
(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
(5) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tüzifát nem értékesítheti, nem adhatja át
másnak, csak saját szükségletre használhatja fel.
3. A támogatás elosztására vonatkozó eljárási szabályok
3. § (1) Az eljárás hivatalból indul a Kemecsei Járási Hivataltól kapott, szociális ellátásban
részesülőkről szóló nyilvántartás, valamint Nyírtéti Közös Önkormányzati Hivatal Székelyi
Kirendeltségénél rendelkezésre álló, a szociális ellátásokról és a települési támogatásról szóló
2/2015.(II.26.) sz. helyi rendelet alapján támogatásban részesülő személyekről vezetett
nyilvántartások alapján rászoruló személyek figyelembevételével.
(2) A kérelmek elbírálására Székely Község Polgármestere jogosult.
(3) A Pllgármester döntéséről a rászorult nevének, személyi adatainak, lakcímének, részére
nyújtott természetbeni támogatás mértékének feltüntetésével egyszerűsített határozatot hoz.
(5) A tüzelőnyag átvételét a jogosult a rendelet 1. mellékletét képező átvételi
elismervény aláírásával igazolja.
(6) A szociális célú tüzelőanyag elosztását a döntést követően lehetőség szerint azonnal meg
kell kezdeni.
4. § A támogatás kizárólagos forrása a pályázati döntés szerint, az Önkormányzat számára
megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. február 28. napján
hatályát veszíti.
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1. SZ. MELLÉKLET A

8 /2020.( XI.06. ) POLGÁRMESTERI RENDELETHEZ

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

___________________________________ /NÉV/ 4534 SZÉKELY,
______________________________ szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai
napon Székely Községi Önkormányzata Polgármesterének a szociális tüzelőanyag
támogatásról szóló
10/2020.(XI. 06. ) önkormányzati rendelet alapján megállapított
természetbeni juttatásként ______
mázsa mennyiségű tüzifát átvettem.

Székely, 2020. _______________ hó ______ nap

_____________________________
átadó

_______________________________
átvevő

2. sz. melléklet a 8 /2020.( XI.06

.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

_____________________________________ /NÉV/ 4534 Székely, ____________________
_______________ alatti lakos a szociális célú tüzelőanyag támogatás igénybevételéhez
kapcsolódóan nyilatkozom, hogy az általam lakott lakás

tüzifával fűthető – nem fűthető

/a megfelelő szövegrész aláhúzandó/

Székely, 2020. _______________________ hó _______ nap

_____________________________
Igénylő aláírása

