Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
18/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) Jobbágyi Község Önkormányzata - Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9. pontjában
szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása jogcímen benyújtott támogatási igényével kapcsolatban
vissza nem térítendő támogatás és önrésze erejéig – a szociálisan rászoruló
kérelmezők részére természetbeni ellátásként barnakőszén támogatást nyújt.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Jobbágyi közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
és életvitelszerűen lakó állampolgárra.
2. A támogatás feltételei
2. §
(1) A Képviselő-testület vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként
barnakőszenet biztosít annak a személynek, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
szerint
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) települési támogatásra ezen belül különösen lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
család.
(2) Fentieken túl barnakőszén biztosítható annak az egyedülélő személynek, akinek egy
főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át nem
haladja meg.
(3) A barnakőszén támogatás ugyanazon helyrajzi számon lévő lakott ingatlanra csak
egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
(4) A jogosultság megállapításánál előnyben kell részesíteni az (1) bekezdésben
meghatározott személyeket.
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3. §
(1) Nem jogosult szociális célú barnakőszén támogatásra függetlenül a 2. §-ban
meghatározott feltételek fennállása esetén, az a személy, akinek lakóingatlana
barnakőszénnel nem fűthető.
(2) A lakóingatlan fűtési módjával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselője környezettanulmány készítésére jogosult.
3. Eljárási rendelkezések
4. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti
kérelemre indul.
(2) A kérelmet 2017. december 29. napjáig lehet a Jobbágyi Polgármesteri Hivatalba
benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(4) Egy személynek vagy családnak adható barnakőszén mennyisége legalább 1 q,
legfeljebb 10 q lehet.
(5) A döntést követően, legkésőbb 2018. február 15-ig az önkormányzat saját költsége
terhére gondoskodik a barnakőszén kiszállítatásáról.
(6) A barnakőszén átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi
elismervény aláírásával igazolja.
(7) A beadási határidőt, valamint a forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket
annak megfelelősége esetén is el kell utasítani.
5. §
A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének I.9. pontjában szabályozott települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása előirányzatból kapott vissza nem térítendő támogatás, és az ehhez
kapcsolódó önrész.
4. Záró rendelkezés
6. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Jobbágyi Község Önkormányzata
16/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag
támogatásról.

Schoblocher István
polgármester

Dr. Tóth Renáta
jegyző
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1. melléklet
A kérelem benyújtható: 2017. december 29-ig

SZOCIÁLIS CÉLÚ BARNAKŐSZÉN IRÁNTI KÉRELEM

Név:

…………………………………………………………………

Szül. hely és idő:

…………………………………………………………………

Anyja neve:

…………………………………………………………………

TAJ szám:

…………………………………………………………………

Lakóhely:

3063 Jobbágyi ………………………..………………………..

kérem, hogy részemre az önkormányzati rendelet alapján szíveskedjenek természetbeni
juttatásként barnakőszenet biztosítani.
A barnakőszén támogatásra a rendelet szerint jogosultságom fennáll az alábbiak miatt
(megfelelő jogosultságot kérjük aláhúzással jelölni):
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint
aa) aktív korúak ellátására*,
ellátást megállapító hatóság neve: ………………………………………………
ellátást megállapító határozat száma: …………………………………………...
ab) időskorúak járadékára*,
ellátást megállapító hatóság neve: ………………………………………………
ellátást megállapító határozat száma: …………………………………………...
ac) települési támogatásra ezen belül különösen lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult**,
ellátást megállapító hatóság neve: ………………………………………………
ellátást megállapító határozat száma: …………………………………………...
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
család**,
HHH-s helyzetet megállapító hatóság neve: …………………………………………
HHH-s helyzetet megállapító határozat száma: ………………………………………
c) egyedülélő személy vagyok, és a havi jövedelmem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 350 %-át (99.750 Ft-ot) nem haladja meg ***.
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Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:
rendelkezem / nem rendelkezem*
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem
elbírálására jogosult szerv ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Kelt: Jobbágyi, 2017. ……………..…….hó……….nap

…………………………………..
aláírás

Csatolandó dokumentumok:
* jogosultságot megállapító határozat másolata
** jogosultságot megállapító határozat másolata, amennyiben a jogosultságot nem
Jobbágyi Község Önkormányzat Jegyzője állapította meg
*** havi jövedelem igazolására szolgáló dokumentum (munkáltatói igazolás, nyugdíj
vagy nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött
igazolás)
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2. melléklet

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Alulírott............................................................................................................................
(név) 3063 Jobbágyi .........................……………………………… szám alatti lakos
aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Jobbágyi Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló ………….
/2017. (…………………..) önkormányzati rendelet alapján megállapított természetbeni
juttatásként ……………… q mennyiségű barnakőszenet a mai napon hiánytalanul
átvettem.

Jobbágyi, 2018. ……………………….

……………………………………

………………………………

Átadó

Átvevő
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