
Borsodivánka község képviselő testületének 8/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás feltételeiről

Borsodivánka Község onkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában; a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1' melléklet IX' Helyi önkormányzatok
támogatásai f€1ezet 13. ,,A helyi önkormányzatok szociális cé|u túzeloanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészíto támogatása''-ban foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szőlő 201I. évi CLXXXIX. törvény 13.$ (1) bekezdés 8. pontban
meghatátozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. S

(l) Szociális célú tuzelőanyag támogatás természetbeni ellátásként adható annak a
személynek vagy családnak (továbbiakban: kérelmező) akinek a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 4.s (1) bekezdés b)
pondában meghatarozott vagyona nincs, és háztartásában aZ egy fore jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400yo-át,

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 500oÁ-át.

(2) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

(3) Szociális célú tizelőanyag támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül
csak egy jogosultnak, a kérelmezonek állapítható meg.

(4) Borsodivánka lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkezo személy csak egy
kérelemben - aholéletvitelszerűen él - vehető figyelembe aháztartás tagjaként.

(5) A döntés meghozatalakor előnyben kell részesíteni a jogosult személyek közül azt, aki az
Szt. szerinti aktív korúak ellátásáta, idős korúak járadékára vagy - tekintet nélkül annak
természetbeni vagy pénzbeli formában tör1énő nyújtására - települési támogatásra, ezen belül
pedig különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesül, illetőleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1991' évi XXK. törvényben szabályozott halmozottanhátrányos helyzetű gyermeket nevel a
családjában.

2.$

(1) A térítésmentes szociális célú tüzelőanyag támogatásra irányuló kérelem azon időporrtig
fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló készlet határozattal kiutalásra
nem került.

(2) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.

(3) A szociális célú tize|őanyagtámogatás iránti kérelem elbírá\ásáról a kérelem hiánytalan

benyújtásátől szétmitott 15 napon belül a polgármester dönt.



(4) Térítésmentesen, az l. $-ban írt feltételek egyidejű fennállása esetén a kérelmező
legfeljebb 6 q szociális célú 20-40 mm átmérőjű barnakőszénrejogosult.

(5) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságanak ellenőrzésére az eljarás során
szúrópróbaszeni helys zini szem|e végezhető.

(6) A szociális célú tüzelőa;nyag támogatásnak a jogosult részére történo kiszállításiról az
önkormiínyzat gondoskodik.

(7) A szociális célú tüzelőanyag támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult
al áír ásáv al átvéte l i e l i smervényen kötel e s i gazo|ni.

3.$

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 20L6. május 31. napján hatáIyát
veszti.

dr Jakab Orsolya
jegyző nevében és megbízásából

u"0tx-zlr
dr. Katona Kálmán

csoportvezető

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2015. november 26.

pv/t2,,l,
dr. Jakab Orsolya

jegyző

polgármester


