
MAGYARCSANÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

31/2015. (XI.27.)

önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Záradék:
A rendelet megalkotás napja: 2015. november 26.

A rendelet kihirdetve: 2015. november 27. 

A rendelet hatályba lépett: 2015. november 28.



Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § 

A Rendelet II. Fejezte az alábbi új 9/A. §-al egészül ki:

„9/A. §

Tüzifa támogatás

(1) Magyarcsanád Község Önkormányzata (a továbbiakban önkormányzat) rendelkezésére
álló saját tűzifa keretének mértékéig természetbeni juttatásként tűzifa támogatás állapítható
meg annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,  egyedül élő esetén
annak 200 %-át, valamint vegyes tüzelésre alkalmas, fűtőberendezéssel rendelkezik.

(2) A tűzifa támogatás iránti kérelem kizárólag csak fűtési szezonban kérhető minden év
október 15. napjától a következő év április 15. napjáig. 

(3)  A  tűzifa  támogatás  egy  fűtési  szezonban,  ugyanazon  lakott  ingatlanra  csak  egy
jogosultnak  egy  jogcímen  állapítható  meg,  függetlenül  a  lakásban  lakó  személyek  és
háztartások számától.

(4) Nem állapítható meg támogatás abban az esetben, ha:
a) az ingatlan fával nem fűthető vagy
b) az ingatlanban életvitelszerűen nem laknak.

(5)  A  kérelemben  foglaltak  valódiságát  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal
környezettanulmány elkészítésével ellenőrizheti. A valóságnak nem megfelelő kérelmeket el
kell utasítani.

(6)  A  tűzifa  támogatásban  részesülő  kérelmezőtől  az  Önkormányzat  a  tüzelőanyagért
ellenszolgáltatást nem kér. 

(7) A megállapított tűzifa szállításáról a kérelmező gondoskodik. 

(8) Ugyanazon fűtési szezonban háztartásonként legfeljebb 5q tűzifa biztosítható.

(9) A tűzifa támogatás odaítélése a Szociális Bizottság hatásköre.



2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Magyarcsanád, 2015. november 27.

Farkas János Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester     jegyző

Záradék:

A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2015. november 27. napján kihirdetve.

Magyarcsanád, 2015. november 27.

    Nyergesné Kovács Erzsébet     
                                                                                                                      jegyző



HATÁSVIZSGÁLAT

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2015.(XI.27.) , a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások módosítására

vonatkozó rendelet-tervezethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása:    van

2. Gazdasági és költségvetési hatása:    van

3. Környezeti és egészségügyi következményei:              nincs

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:                 nincs  

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége,   van

6. A jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi
feltételek fennállása: rendben

Magyarcsanád, 2015. november 20.


