Ziinta Község Öl kormányzata
Képviselő-testülete

ZÁNKA KöZsÉG öNKoRMÁNYZA]]A.
K i Pv lS1,1 ó_ItSl['|LLlí\tK

] 8/20]5. (IX, 25.) önkormányzati
rendelete
a szociális cé]útűzifa vásár]ásához kapcsoIódó íámogatásról

Zfuka Község Önkormányzatának Képvisolő,testiilet§ az Álaptörvény 32. cjkk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokíól szóló 1993. évi IIL
1örvény 45. §-a szerinti feladatkörében eliárva a köv§tkezőket

rende]i el:

]-ArendelethatáIya
1, § A rendolct haálya kiterjed a Zánkai lakóhellyel, vagy taítózkodási hellyel rerrdelkező, a szociális
(3)
igazgatásról és szociális ellátásokró1 szól6 1993. évi ]ll, 1örvény (lovábbiakban: szt,) 3. §

(r)

bekezdésében és a 7, §-ban meghatarozott személyeke,
2.

Eliárási rende]kezések

2. § A rendeletben szabályozott támogatás esetében az o8yes szociális ós 8yermekvédelmi ellátási
formák szabáIyozásáról só]ó 4/20]5, (II. 27,) önkormányzati rende]et (a továbbiakban: szo§iális
rendelet) 1-5, §-ában fog]a]t eljárási rendelkezéseket kell a]kalmazni,
3. § (1) A Képviselő-lestüle1 egyszeri a]kalomnral, szociális céIútűzjfát biztosít háZhoz szállílással
annak a fáva] tüzelö szernélyek, akinek családjában az egy főrejutó havijövede]em nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkoli legkisebb összegénck 250 %-át, egr'edül élő esetén 300 %-át.
(2) A támogatási igények elbirálása során előn},t éIvez:
a) a gyennekek védelméról és a 8yáIrü8yj igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben

szabá]yozott Iralmozottan hátíányos helyzetű §/ermeket nevelő család, és
b) az Sá.. valamint a szociáIis rende]et szerinti aktív korúak el]átására, időkorúakjáradékára, pénzbeJi,
vagy te.mészetbeni települési támogatásra jogosult személy,
(3) A tánogatás iránti igéDyeket a rendelkezésre á]ló keret kimerüléséig, de 1egkésóbb 2015. január
]5. napjáig lehet benyújtani aZánkai Kőzös Önkományzati I,Iivatalná] 8251 Zánka,Iskola u. 11.
4, § (1) Támogatásként hááartásonként legfeljebb 2 m3 tíizifa biáosítható,
(2) A szociális tűzifa más res7,ére át nem adható, ei nem idegeníthető, E feltétel tudomásul vételéről a

ámogatott személy a kérelem benyújlásakor, de legkésőbb a timogatott tiizelő átvételekoí köleles
nyilatkozn i,

5- § A Képviselő-tcsület által biztosítolt szociális tűZifa ellátás o rcndeletben nem szabályozolt
kédéseireaz szt, va]amint a szociális rcndeletnek az á]ta]ános telgpiilésj támogatásra vonatkozó
szabáJyait kel1 alkalmazni.

3. Zfuó rende]kezések

6. § (1) A rendeleí 20] 5. november 5. napján lép hatá]yba,
(2) A rende]et 2016. március 31. napján lFtályát veszti.
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