Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IX.30.)
önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag jogosultsági feltételeiről.
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 2. § (1) a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet alkalmazásában
a) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában,
b) család: Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában,
c) közeli hozzátartozó: Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontjában,
d) egyedül élő: Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározattak.
2. §
(1) A Polgármester átruházott hatáskörben kérelemre természetben nyújtott szociális célú
tüzelőanyag támogatást (a továbbiakban: támogatás) állapíthat meg.
(2) A támogatás iránti kérelmet 2015. február 15. napjáig lehet benyújtani az Önkormányzati
Hivatalba.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a családja a kérelem benyújtását megelőző havi
jövedeleméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén a tárgyévet megelőző évről szóló
nyugdíjösszesítőt és az utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy az utolsó havi számlakivonatot, egyéb
jövedelmekről a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot.
(4) Ha a kérelmezőnek vagy családtagjának nincs munkáltatója, és nem nyugdíjas, valamint
egyéb jövedelme sincs, akkor a kérelemben nyilatkozni kell erről.
3. §
(1) Támogatást lehet megállapítani annak a tűzifával vagy szénnel fűtő személynek, akinek
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 % -át.
(2) A támogatás háztartásonként legfeljebb öt m3 tüzifa vagy 10 q szén adható. Települési
önkormányzat vállalja, hogy a támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
(3) A támogatás elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki az Szt. alapján aktív
korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó
adósságcsökkentési támogatásra, vagy- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtásra- lakásfenntartási támogatásra jogosult valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(4) A támogatás egy családban egy személynek állapítható meg. Egy személy egy kérelmet adhat
be a támogatási időszakban.
4. §
Ez a rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba és hatályát veszti 2015. február 16.
napján.
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