Bánk Község Önkormányzata Képviselő – testületének
8/2016. (XI.21.)
Önkormányzati RENDELETE
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket
rendeli el.
1.§ A szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 15.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.§ (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás igénybevételével vásárolt szociális célú tűzifára
a) az aktív korúak ellátásában részesülő,
b) az időskorúak járadékában részesülő,
c) a lakásfenntartási települési támogatásban részesülő,
d) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
e) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő,
f) a háztartásában három vagy több kiskorú vagy eltartott gyermeket nevelő,
g) a közfoglalkoztatott,
h) a jövedelemmel nem rendelkező
személy jogosult, feltéve, hogy lakásában a tűzifával történő fűtés lehetséges. A jogosultak
közül az a)-e) pontokban meghatározott rászorulók előnyt élveznek. ”
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
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a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló
8/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8.
pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi
önkormányzat feladata különösen – többek között – a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és
ellátások biztosítása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.)
45. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott
pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott
feltételek alapján települési támogatást nyújt.
Bánk Község Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott
pályázat alapján támogatásban részesült. A támogatásra jogosultak körét, illetve a tüzelőanyag
támogatás feltételeit a települési önkormányzat rendeletben szabályozza akként, hogy a
belügyminiszter által kiírt pályázatban rögzített pályázati feltételeknek, illetve ennek keretén belül a
támogatással beszerzésre kerülő tüzelőanyag jogosultjaira vonatkozóan az önkormányzati rendeleti
szabályozásra irányuló elvárásnak meg kell felelni.

Részletes indokolás
1.§ -hoz
A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázati feltételeihez
igazodva módosul azon rendelkezés, amely a szociális célú tüzifára való jogosultak körét határozza
meg. Az önkormányzati rendelet értelmében a szociális célú tüzifára jogosultak köre kibővül a
nagycsaládosokkal, a közfoglalkoztatottakkal és a jövedelemmel nem rendelkező személyekkel. A
jogosultak közül előnyben kell részesíteni a támogatás pályázati kiírásában meghatározott
rászorultakat.
2.§-hoz
A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a
módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (1)-(2) bekezdésben foglaltak
alapján, a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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