PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
16/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92.
§ (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. §
(1) bekezdésében, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 9.
§-ában kapott felhatalmazás alapján a polgármester a pénzbeli és természetbeni támogatások
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló 3/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) módosítására az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Rendelet 13/A. § -a helyébe az alábbi 13/A § kerül.
„13/A§
Szociális tűzifa támogatás
(1) Természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3, tűzifa támogatásban részesíthető az a
patvarci lakóhellyel rendelkező és ténylegesen, életvitelszerűen a településen tartózkodó
szociálisan rászoruló személy, aki
a.) aktív korúak ellátására jogosult;
b.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
c.) az önkormányzat által megállapított lakhatási támogatásban részesül,
d.) egyedül él és havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350
%-át,
e.) családban él és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 250 %-át.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem nyújtható szociális
célú tűzifa támogatás:
- tüzifával nem fűthető ingatlanra,
- üresen álló, életvitelszerűen nem lakott ingatlanra vonatkozóan.
(3) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak,
csak saját használatra használhatja fel.
(4) Aki a (3) bekezdésében foglaltakat megszegi, és arról a Képviselő-testület hitelt érdemlően
tudomást szerez, annak a következő évben a szociális tűzifa igénylése iránt kérelmét el kell utasítani.
(5) Családonként egy személy, egy alkalommal nyújthatja be kérelmet.
(6) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával köteles igazolni.”

2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát
veszti.
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