Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (X.08.) számú rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről

Galgamácsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3)
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
szóló belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján a szociális célú tűzifa támogatás
helyi szabályairól a következőket rendeli el:
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Galgamácsa Község közigazgatási területén állandó bejelentett
lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy(ek)re.
Ez alapján a rendelet hatálya kiterjed:
− a magyar állampolgár(ok)ra,
− az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt(ak)ra,
− a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
− a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
− a hontalanokra.
2.§
(1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat:
a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak
természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra jogosult
(különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesülők),
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családoknak,
c) azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500.- Ft), egyedül élő esetén
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450 %-át (128.250.- Ft).
(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni az (1) bekezdés a) – (b) pontjában
meghatározott személyeket, családokat.
(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(4) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.
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