Told Község Önkormányzat Képvisel -testületének
15/2012. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
szociális rászorultságtól függ pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 14/2009. (X. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Told Község Önkormányzat Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló - 1993. évi III. törvény 26. §-ában bekezdésében, valamint a helyi
önkormányzatok szociális célú t zifavásárlásához kapcsolódó kiegészít támogatásról szóló
59/2012. ((XI. 28.) BM rendelete 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva - a következ ket rendeli el:
1. §
A szociális rászorultságtól függ pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 14/2009. (X.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6. §-a
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § ”
Szociális célú t zifa támogatás
(1) Told Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a
tüzel anyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú t zifa
támogatást nyújt (a továbbiakban: támogatás) a szociálisan rászoruló személyek
részére.
(2) A szociális rászorultság megállapításánál el nyt élvez, aki a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti
a) aktív korúak ellátására,
b) id skorúak járadékára,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
vagy
d) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történ nyújtására
- lakásfenntartási támogatásra jogosult.
(3) Ingatlanonként egy háztartás részesülhet támogatásban. A (2) pontban
meghatározott támogatás jogosultjának a t zifa támogatás megítélésének napján a
településen kell tartózkodnia és bejelentett lakóhelyének, tartózkodási helyének is a
településen kell lennie.
(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 t zifa biztosítására kerülhet sor.
(5) Nem részesülhet támogatásban, aki a lakóingatlan f tését nem fa tüzeléssel oldja
meg.
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(6) Az Önkormányzat a t zifa kiosztásáról február 15. napjáig gondoskodik. A t zifa
kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által biztosított
lakcímre szállítással.
(7) A támogatásra való jogosultságról Told Község Önkormányzat Képvisel -testülete
határoz.
(8) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követ en elhalálozik, a
zifát a vele közös háztartásban lév közeli hozzátartozó veheti át a következ
sorrendben: házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szül , nagyszül és testvér
egymást követ sorrendben. Közeli hozzátartozó hiányában a jogosultság
megsz nik.
2. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Nagy Csaba sk.
mb. jegyz

Záradék:
A rendelet hirdet táblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. december 11. napján.

Dr. Nagy Csaba
mb. jegyz
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