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Előterjesztés
a szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Kerekharaszt Község Önkormányzata évek óta eredménnyel pályázik a Belügyminisztérium
által meghirdetett települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
A megállapított támogatás segítségével megvásárolt és Kerekharaszt Község
Önkormányzata Szociális és Ellenőrző Bizottsága által kiosztott tűzifa nagy segítséget jelent
a rászoruló családok számára.
A 2016. évben kiírt pályázat (a továbbiakban: pályázat) szerint a helyi szociális rendeletnek
tartalmaznia kell azokat a kritériumokat, amelyek meghatározzák, hogy mely jogosulti kör
élvez előnyt a tűzifa elosztásánál. Kerekharaszt Község Önkormányzatának a szociális
ellátásokról szóló 19/2013. (XII.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet)
13. § (7) bekezdése már tartalmaz ilyen kritériumokat, de szükséges ezek pályázati kiírás
szerinti módosítása, illetve kiegészítése.
A rendelet fenti rendelkezése szerint a tűzifa támogatás megállapításánál előnyben kell
részesíteni, aki:
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) lakásfenntartási támogatásban részesül.
A rendelet 2015. március 1-től hatályos módosítása megszüntette a lakásfenntartási
támogatást, helyette a rendelet 5. §-ában települési támogatásként a lakhatáshoz kapcsolódó
támogatás került bevezetésre.
A pályázati kiírás bővíti a szociális rászorultak körét a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-a szerint megállapított halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családokkal.
A pályázati kiírás szerint szükséges a rendeletben annak meghatározása, hogy Kerekharaszt
Község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülő lakostól ellenszolgáltatást nem
kér.

A fenti változásokat át kell vezetni a rendelet 13. §-ában, a tűzifa támogatás megállapításáról
szóló rendelkezésben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és a
mellékelt rendelettervezetet elfogadni.

Kerekharaszt, 2016. szeptember 1.

Szabó Ádám
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..…/2016. (……..) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A tűzifa támogatás megállapításánál előnyben kell részesíteni, aki:
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, valamint
d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
67/A. §-a szerint megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
családokat.”
2. §
A R. 13. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Kerekharaszt Község Önkormányzata a szociális tűzifa támogatásban részesülő lakostól
ellenszolgáltatást nem kér.”
3. §
(1) Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba és 2016. október 2-án hatályát veszti.

Kerekharaszt, 2016. …………………..

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Ádám
polgármester

