Dunaalmás
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
1512015.(X.28.)
önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi
szabályozásáról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi HI. törvény 132. * (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.* Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról
2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. * (6) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(6) A képviselő-testület a 2. *-ban meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások
megállapítását a polgármesterre ruházza át.
2.* A Rendelet 2. *-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. ~ (1) A pénzbeli ellátások formái:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) települési gyógyszertámogatás,
c) települési temetési támogatás
d) települési fűtés támogatás
(2) A természetbeni ellátások települési fűtési támogatás szociális tűzifa
formájában”
3. * A Rendelet 6. *-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. * (1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként települési fűtési
támogatást nyújt a fűtési időszakban annak a kérelmezőnek, akinek a családban az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át, egyedül élő esetén 300%-át.
(2) A 2. ~ (1) d) pontjában meghatározott támogatás esetén:
a) a támogatás mértéke október 15 április 15. napjáig terjedő fűtési időszakban havi 5 000
Ft, mely egy összegben kerül kifizetésre.
b) A települési fűtés támogatás házipénztárban történő kifizetésére az ellátás megállapítását
követő 5 napon belül kerül sor.
c) Kérelemre a települési fűtés támogatás kifizetése havi bontásban történik a szolgáltatóhoz
történő utalással az ellátás megállapítását követő minden hónap 5. napjáig.
(3) A 2. * (2) bekezdése’ben meghatározott támogatás esetén:
a) Az Önkormányzat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM. Rendelet alapján
megállapított mennyiség erejéig természetbeni ellátásként a 6. * (1) bekezdése’ben
meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmező részére amennyiben lakásában a fával
fűtés biztosított a téli fűtés kiegészítéséhez térítésmentesen tüzifát biztosít. Egyedi elbírálás
alapján tűzifát biztosít annak a személynek is, akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre számított havi jövedelme 6. * (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt legfeljebb
25%-kal meghaladja.
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b) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki:
ba) aktív korúak ellátásában,
bb) időskorúak járadékában,
bc) települési támogatásban
részesül, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

A szociális tűzifa támogatásra az igényeket 2016. január 31-ig a Tatai Közös
Onkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségén kell benyújtani.
d) A település támogatás az ellátás megállapítását követő 5 napon belül kerül kiszállításra.
(4) A fűtési támogatás a (2) bekezdéstől eltérően természetben tűzifa formájában kell
biztosítani a fafűtéssel rendelkező kérelmező részére ‚ amíg a szociális tűzifa rendelkezésre
áh, ezt követően pénzbeli ellátásként kerül megállapításra.
(5) Egy adott fűtési szezonban csak az egyik típusú támogatást igényelheti a kérelmező.
(6) Nem nyújtható támogatás annak a kérelmezőnek, akinek lakás hasznosításából származó
jövedelme van.
C)

4.* Ez a rendelet 2015. november 2-án lép hatályba.

Czeglédi
polgármester

Dr. Kórósi
jegyző

A rendeket kihirdetve: 2015. 10. 30.
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jegyző

