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BAl,AToNS7,EPEZD KÖZSÉG ÖNKoRMÁNyzere
KLI,VlSLLÓ-f[s lül fTÉ\ rK

13/2016. (Ix, 26.) ölrkolmányzati rendelete
a szociális célú tíizifa vásárlásrihoz kapcsolódó tfunogatásról

Balatonszepezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az AlaptöNény 32. cikt (2)
bekezdésében kapott felhata]rnuás alapján" a szociáis igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993, évi IlI. törvény 45. §-a szerinti feladatkörében eljáNa a következőket rendeli el:

1. A rende]et hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a balatonszepezdi lakóhellyet, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993, évi IIL törvény
(továbbiakban: Sz1.) 3. § (1) - (3) bekezdésébcn és a 7. §-ban meghatfuozott személyeke.

2. Elirárási rendelkezések

2. § A rendeletben szabályozott támogatás esetében az egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátási formlík szabályozásáról szóló 4/20],6. (II. 29.) önl(ományzati rendelet (a
továbbiakban: szociális rendclet) 1-7. §-ában foglalt eljárási rendelkezéseket keli alkalmazni,
3. § (1) A Képviselő-testüJet egyszeri alkalommal. szocjális célú tijz:Lfát bi^osít házhoz
szállítással, arrnak a fával tüzelő személyek. akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelenr nem haladja meg az öregségi n}.ugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
egyedül élő esetén 350 %-át,
(2) A támogatási igények elbírálása során előn}.t élvez|
a) a gyermekek védelméről és a gyárnügyi igMgatásról szóIó 7997. évi xxxl törvényben
§zabályozott lendszeles gyelmekvédelmi kedvezménybon részesüiő. hátrányos helyzetíi
gyermeket nevelő család, és
b) az Szt,, valamint a szociális rendelet szerintj aktív koniak el]átására, időkorírak járadékára,
pénzbeli, vagy temészetbeni telepiilési támogatásra jogosult személy.
(3) A támogatás iránti igényeket a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de iegkésőbb 2017.
január 15. napjáig lehet benyújtani a Zankai Közös Önkományzati Hivata]nál 8251 Zánk4
Iskola u. 11.
4. § (l) Tlímogatá§ként szenélyentént legfeljebb 2 m3 tűzifa, de házartásonként legfeljebb 5

m3 tt2ifa biztosíüaló,
(2) A szociális tűzifa más Észére át nem adható, el nem idegeníüető, E feltétel tudomásu]
vételéről a támogatott személy a kérelem benyújtásakor, de legkésőbb a támogatott tiizelő
átvételekor köte]es ilásban nyilatkozni,
5. § A Képviselő-testüIet álta] biáosított szociális túZifa ellátás e lendeletben nem
szabályozott kérdéseire az Szt. valamint a szociális rendeletnek az általános települési
támogatásra vonalkozó szabáyait kell alkalmazni.

3. Záró rendelkezések

6, § (1) A rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet 2017- máJcius 31. napján hatályát vesái.
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