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-,-alatti
lakos szociális célú tüzifa támogatása

Tolmács Község Önkormányzata Polgármesterének 45/2020. (XII. 14.) határozata

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt
veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVlll. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselö-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja az
alábbi határozatot hozom:

alatti lakost 4 m' szociális célú tűzifa támogatásban
részesítem.

A szociális célú tűzifa támogatott részére történő szállításáról az önkormányzat gondoskodik.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozat ellen a közlésétől számított 30 napon közigazgatási pert indithat a Salgótarjáni
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (3100 SalgótaIján, Pipishegy u. 1.) címzett, de Tolmács
Község Önkormányzata Képviselö-testületénél benyújtandó keresetlevéllel.

INDOKOLÁS

Tolmács Község Önkormányzata Képviselö-testületének a szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.l9.)
önkormányzati rendelete l4.§ (l) bekezdése alapján a telepűlési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénybevételével vásárolt szociális célú tűzifára

a) az aktív korúak ellátásában részesülő,

b) az időskorúakjáradékában részesülő,

c) a lakásfenntartási települési támogatásban részesülő,

d) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
e) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő,
t) a háztartásában három vagy több kiskorú vagy eltartott gyermeket nevelő,
g) a közfoglalkoztatott,
h) az az egyedül élő, akinek jövedelme nem haladja meg a havi nettó 80.000 Ft-ot

személy jogosult, feltéve, hogy lakásában a tüzifával történő fűtés lehetséges.
A jogosultak közül az al-e) pontban meghatározott jogosult előnyt élvez.



ezért részére 4 m' szociális célú tűzi fát biztosok, és a rendelkező részben foglaltak
szerint határozom.

Döntésem a szociális ellátások rendjéröl szóló 512009. (III.l9.) önkormányzati rendelet 14.§-án
alapszik. A képviselő-testület hatáskörét az önkormányzati rendelet l4.§ (3) bekezdése, illetékességét
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tőrvény 32/A.§ (I) bekezdése
állapítja meg.

A fellebbezés lehetősége az Ákr. l16.§ (4) bekezdés b) pontja alapján került kizárásra. A
kőzigazgatási per lehetőségét az Ákr. 113.§ (l) bekezdés a) pontja, 114.§ (l) bekezdése biztosítja. A
közigazgatási per megindításáról a kőzigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 13.§ (3) bekezdés b) pontja, 37.§ (I) bekezdése és 39.§ (I) bekezdés alapján adtam
tájékoztatást.

Tolmács, 2020. december 14.


