Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelet
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZELŐANYAGRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL

Tiszatarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése
alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet
1.9. pont szerint. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása végrehajtására a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Tiszatarján Község Önkormányzat közigazgatási területén
lakóhellyel rendelkező állampolgárokra.
(2) A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.
A támogatás feltételei
2. §

(1)
Tiszatarján Község Önkormányzat Képviselő- testülete szociális célú tüzelőanyag
támogatást biztosít a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás terhére és erejéig a rászorulók részére.
(2)
Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes
barnakőszén támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek családjában az egy főre
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230 %-át, egyedül élő esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, nem haladja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíteni azt, aki:
a) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára , települési támogatásra jogosulttekintett nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtásárakülönösen lakhatási támogatásra jogosult
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
(4)
Háztartásonként maximum 5 q szén állapítható meg, a szociális rászorultsági
helyzettől függően, a Képviselő-testület által differenciált mértékben.
(5)A támogatás iránti kérelem erre a célra rendszeresített formanyomtatványon ( 1. sz.
melléklet) , a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatalhoz nyújtható be, 2017. november
27. napjától 2017. december 20. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(6) A kérelemben a kérelmező nyilatkozik a jogosultságának a Rendelet 2. § (3) bekezdés a)
és b) pontok szerinti indokáról, és a kérelméhez mellékeli az ezt bizonyító határozat, vagy
hatósági bizonyítvány másolatát.

(7) A képviselő-testület döntéséről a rászorult nevének, lakcímének, részére nyújtott
természetbeni támogatás mértékének feltüntetésével határozatot hoz.
(8) Az átvevő a barnakőszén átvétel tényéről átvételi elismervényt köteles aláírni.
(9) Az önkormányzat vállalja, hogy a támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3.§
(1) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül a 2. § -ban
meghatározott feltétel teljesülésétől
a) az a személy vagy család azon ingatlan vonatkozásában, mely barnakőszénnel egyáltalán
nem fűthető.
(2) Szociális tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
egy jogcímen, függetlenül az abban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
4.§
A tüzelőanyagban részesülő személy a tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át
másnak, azt csak saját célra használhatja fel.

Záró rendelkezések
5.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2018. március 31-től hatályát veszti.
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