Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (II.1.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról szóló 8/2011.(VI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. §
(3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d) pontjában, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában,
a 46. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2011. (IV.27.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„8. § (4) Átmeneti segélyt készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában lehet
megállapítani. A segély természetben nyújtható: étkezés,- és térítési díj átvállalásával,
élelmiszerellátás, tüzelősegély formájában, illetve közüzemi díjszolgáltató részére történő
közvetlen átutalásával.”
2. § A Rendelet a következő 11/A.§-al egészül ki:
„Szociális célú tűzifa támogatás
11/A.§ (1) A szociálisan rászorulók részére a Humán Ügyek Bizottsága a téli fűtéshez
szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt az
59/2011.(XII.23.) BM rendelet 1. mellékletében megállapított összmennyiség erejéig.
(2) Szociális célú tűzifa támogatásban részesülhet, akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 210 %-át, egyedülélő esetén a 260%-át, és
b) a lakása fával fűthető.
(3) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki
a) a 2011-2012.évben normatív lakásfenntartási támogatásban nem részesül,

b) három kiskorú gyermeket nevel háztartásában,
c) egyedülélő és időskorú.
(4) A támogatás iránti igényeket 2012. február 10. napjáig lehet benyújtani.”
3. § A Rendelet 9/A. §-a hatályát veszti.
4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § A Rendelet 11/A. §-a 2012. április 30. napján hatályát veszeti.

Vajai László
polgármester

Dr. Jáger György
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2012. február 1-én kihirdetésre került.
Dr. Jáger György
jegyző

