Sajrikaza K0zs6gi Onkormfnyzat k6pvisel6 - testiilet6nekl312014.(X. 02.) szrimli
ii nkorm iinyzati rendelete a szocidlis c6ltt tiizifa-tim o gatds 16l

Saj6kaza Kcizs6g Onkormanyzat Kdpviselo-testtilete M Alaptdrvdny 32. cikk (2)
bekezd6sdben meghatirozott eredeti jogalkot6i hatiiskcirdben, az Alapt<irv6ny 32. cikk (l)
bekezdes a) pontj6ban meghatitrozott feladatkrir6ben eljarva, valamint a szocirilis igazgatisrol
ds szoci6lis elliitdsokr6l sz6l6, tcibbszcir m6dositott 1993. 6vi IlL tcjrvdny (a tov6bbiakban:
Szt.) 10. $ (l) bekezddsdben, 26. $-riban 6s 32.g -riban kapott felhatalmazds alapjin a
kdvetkezoket rendeli el:

I. Fejezet
A rendelet c6lja

l.s

E rendelet c6lja, hogy az <inkorminyzat 6ltal - a helyi rinkorm6nyzatok szoci6lis

c6hi
I{izifavdsitrliishoz kapcsol6d6 kieg6szito t6mogat6sr6l sz6l6 4612014. (IX. 25.) BM rendelet
alapj6n - biztositott szoci6lis c6lutizifa t6mogat6si ell6trls ig6nybev6tel6nek helyi szab6lyait
meg6llapitsa, rendelkezzek az ellirtds m6rt6kdrol, a jogosults6g feltdteleir6l, ellenorz6s6r6l ds
igdnybevdteliik cdlj rir6l.

A rendelet hatflva
2.S
(1) E rendelet tertileti hatiiya kiterjed Saj6kaza kdzs6g kozigazgatiisi tertilet6re.
(2) E rendelet szem6lyihatalya a Saj6kaza kcizs6g kozigazgatdsi tertilet6n 6lo, a Szt. 3.
$
(3) bekezddsdben meghatflrozott szem6lyekre terjed ki.

(l)-

II. Fejezet
Szocirilis c6lrf tiizifa trim o gatds
3.$

(I) Az cinkorm6nyzat kdpviselo-testtilete

szoci6lis celi tiv;ifa t6mogat6st nyrijt annak a
Saj6kaza kdzs6g kozigazgatdsi teriilet6n l6vo lak6s tulajdonos6nak, bdrldjdnek vagy
alb6rloj6nek a helyis6g tdli fritds6vel kapcsolatos kiad6sai visel6s6hez,ha
- azSzt.32lB. $ - alapjan id6koruak j6rad6krlban r6szestil,
- azszt.37. $ 1 pont b) bekezd6se alapjan aktiv koruak ellitrisara jogosult.

(2) A

kerelmek elbir6lis6n6l Saj6kaza Krizsdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilet6nek
Igazgatisi 6s Kisebbs6gi Bizotts6ga figyelembe veszi a k6relmezo 6letvitel6t ds
6letk<iri.ilmdnyeit is, amelyrol kdrnyezettanulm6nyt k6szit.

(3)

A

szoci6lis celttrjrzifa t6mogat6s iranti kdrelem 2015. 02.h6 14. napjaig nyrijthat6 be
Saj6kaza Kcizs6g OnkormrinyzatPolginmesteri Hivatal szocirilis irodtljriban.

(4) A

kdrelmezo r6sz6re megit6lt

tizifa elsz6llit6s6r6l

Saj6kaza k<izs6g teriilet6n az

Onkorm6nyzat gondoskodik.

(5)

A

szoci6lis celf tizifa t6mogat6st term6szetbeni ell6t6sk6nt kell meg6llapitani, tizifa

formrij6ban.

(6)

A

termeszetben nyrijtott szoci6lis celu

tizifa

t6mogat6s mennyisdge hintartfusonk6nt

egys6ges: 1 m3.

(7) Az

(l)

bekezd6sben foglaltakt6l elt6roen szoci6lis cel: tizifa tiimogat6sban r6szesitheto
kiv6teles m6lt6nyoss6gb6l az is, aki (term6szeti csap6s, katasztr6fa, baleset, hosszabb orvosi
kezel6s, stb. miatt) rendkiviili 6lethelyzetbe kertilt 6s segitsdg n6lktil a l6tfenntart6sa vesz6lybe
keriilne. Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilet6nek lgazgatilsi 6s Kisebbi6gi
Bizotts6ga ilyen esetekben kriteles vizsg6lni a k6relmezo dletvitel6t 6s 6letkcirtilm6nyeit.

III.

Hatiskiiri

Fejezet
6s eljrirdsi rendelkez6sek

4.S

E

rendeletben meghatfirozott szociillis celu ttnifa t6mogat6si elllt6sr6l Saj6kaza Kcizsdg
Onkorm6nyzat K6pviselo-testillet6nek Igazgattsi ds Kisebbs6gi Bizottsdgahatdrozatban d<int.

IV. Fejezet
Zhr6 rendelkez6sek
6.S

(1) Jelen rendelet kihirdet6s6t

k<iveto napon l6p hatiiyba, rendelkez6seit a helyi
cinkorm6nyzatok szoci6lis celt tiizifaviis6rl6shoz kapcsol6d6 kieg6szit6 t6mogat6sr6l sz6l6
5912013. (XI.28.) BM rendelet alapj6n megitdlt tizifa-timogat6sokra kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2015. marcius 31. napjrin hatillyifiveszti.
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