2016.

M.

M HK

13.

Jogszaboly szol gQltatQs

Kunpeszér Község ÖnkormányzatKépviselő - testületének 14l20I5.(XI'20.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célútúzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az A|aptörvény 32. cikk (2) bekezdése
alapján, az Alaptörvény 32' cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

$ A rendelet alkalmazásában
a) jövedelem: a szociális l'gazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 4 $(1) bekezdés a) pontjában,
b) család: Szt.4. $ (1) bekezdés c) pontjában,
c) közeli hozzátartozo: Szt' 4 $(1) bekezdés d) pontjában,
d) egyedülélő: Szt. 4. $(1) bekezdés e) pontjában meghatározattak.
1.

2' $ (1) Atúzifa támogatás iránti kérelmet 2015. december 11. napjáig lehet benyújtani'
(2)
kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a családja a kérelem benyújtásátmegeIőző
^
havi.1övedeleméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetón atárgyévet megelőző évről szóló
nyugdíjösszesitőt és az utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy az utolsó havi számlakivonatot. egyéb
j ö v ede lmekrő 1 a j öve del em igazolás ára alkalmas dokumentumo t.

(3) Ha a kérelmezőnek vagy családtagjának nincs munkáltatója, és nem nyugdíjas, valamint
egyéb jövedelme sincs, akkor a kérelemben nyilatkozni kell erről.
(4) Egy szemóly egy kérelmet adhat be.

3 $ (1) A Képviselő-testiilet tizifatámogatást állapíthat meg annak atuzifávalf,ítő személynek,
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 200 oÁ-át, egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb osszegének 250 % -át.

q

tize7őre adható, de az összesen
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meg
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megállapítotttuzifa támogatás
(3) A támogatási kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt akére|mezőt, aki az Szt.
szerinti
a) aktiv koruak ellátására,
ó/ időskoru ak jár adékára,
c/ - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására _ települési
támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül kiilönösen a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) valamint
d) a gyermekek védelméről és a gyámigyt igazgatásról szóló 199]. évi XXXI. törvényben
szabá|yozott halmozottan hátrányos helyzetü gyermeket nevelő családnak minősül

(2) Túzifa támogatás háztartásonként legfeljebb

(4)

A túzifatámogatás

(5)

A

egy háztartásban egy személynek állapítható meg.

tűzifatámogatás jogosult részéretörténő kiszá|litásaról az önkormányzat gondoskodik.

4. $ Ez a rendelet 2015. november 23, napján Iép hatáIyba és hatáIyát veszti 2016. július 1.

napján.
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