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12/20í6. (Ix. 29 ;) öDkolmányzati rendelete

a szociális célú tűzifa vásárlásrihoz kapcsolódó támogatásról

Zínka Közsée ÖnkormáDvzatánák Kcpviselo-testülete aZ Alaptörvény 32. cikt (2)bekezdésében kapott felhataímazás alapjrin, a szociális igugatásrOi á, u."á"ieti. 
"ltata.okralszóló 1993. éü L törvény 45. §-a szerinti feladatkorébeil el]árva a kávctkerotet .ena.ti el,

1. A rendelet hatáJya

l. § Á.jendelet hatálya kiterjed a Zárkai lakóhellye], vagy tartózkodási hellye] rendelkező, aszociális igazgatrásról és szociáis eliátásokó] szól; 1993:;vi 
''I. 

torvelrfliovaotiattan: szt.;3. § (1) (3) bekezdésében és a 7. §-ban meghatározott személyelre,

2. Eljrirási rendelkezések

2. § A rendeletben szabáIyozott támogatás esetében az egyes szociális és gyermekvédelmi
:lláj:í:i .{ormlík szabályőzásaról .":-Ú 41rÓ!;,--irl. ;;" ffi-oil;;"i rendelet (a
tor ibbiakban: szociális rcndcIel t J-7. §-ában loglaIr eljrirási rendelkere..t 

"i 
l("rr ulkul.urni,

] .l,J,r, 1 Kepvlselo-testü]et egyszeri alkaloinmal, szociális cé]Ú íűzifát biztosíí \\á2hozszatl,tassal. anírak a íával tüzeló s7€mélyek, akinek családjában aZ egy főIe juló havijövede_lem.nern haladja meg az öregségi nfrg,li; minden*ori reiúsebb ösi'z'egenek 300 %-át,egyedül élő e§etén 350 %-át.
(2) A t]ímogauá§i igények elbírrálása során el őrtyt élvez:

:]"iP:::k:! védelméról és a.gyámiis),l iiazgatásróI szóIó ]qq7. eri XLXl. törvén)benszaoalyozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetűgyermeket nevelő család, és
b) az szt., valamint a szociális rendelet szerinti allív konlak ellátására, időkorúak járadékára,
p.en-zbeli. vagy,lernészelbeni lelepülési úmogatasra jogosul L .zemalY, 

- - "

lj],1_1T"c"i:.b.,"li igén5eket a rendeIlczésre álIó keret kimertiliséig. de Iegkésóbb 20l7.
Januur l). napJa'g lehel ben),tljhni a Zánkai Kö7ös Öniormány7ati ttiuaralnal 82st zanta,Iskola u, 1l.

1,§.í']J111:g:*o.":t személyenként legfeüebb 2 m3 tűzifa, de háztalásonként tegfeljebb 5mJ tuzlta bztositható.
(2) A szociális tíwjfa más részére át nem adható, cl nem idegeníthető. E feltétel lüdomásu]vételéIó] a támogatott szemé]v a kérelem beny,rrjtrásakor, a" Í"gké.ábt 

" 
i;"gatott tüzelőátvételekol köteles íIá5ban nviíatkozni

5. _§_A Képviselő-tesület által biztosított szociális tűzifa ellátrls e rendeletben nemszabályozotí kérdéseire az Sá. valamint a szociáis lendeletnek az itálanos teteptilesitlímogatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

3, Záró rendelkezések

6,.§ (1) A rendelet 20l6. november l. napjrárr lép haüilyba.
(2) A rendelet 2017. mrircius 31. napján hátáyrát veszti.
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