Kétpó Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
_______/2015.(_________)
önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Belügyminisztérium által meghírdetett
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat 6. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére, téli
fűtéshez természetbeni ellátás formájában szenet biztosít háztartásonként legfeljebb 10 q
mennyiségben.
(2) A szociális célú tüzelőanyag támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy
családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett
vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező
a)háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át, azaz 71.250Ft-ot,
b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át,
azaz 99. 750Ft-ot,
c)lakása szénnel (vagy részben szénnel) fűthető.
(3)A kérelem elbírásánál –a jogosultsági feltételek megléte esetén-az alábbi körülményeket kiemelten
kell kezelni:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
aa) aktív korúak ellátására;
ab) időskorúak járadékára;
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra;
ad) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására,
lakásfenntartási támogatásra jogosult személy;
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család;
(4) Az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2015. december 04.-ig lehet
benyújtani az önkormányzat hivatalában. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági
feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek
hitelt érdemlően igazolnia kell.
(5) A kérelmekről-átruházott hatáskörben-a polgármester egyedi határozattal dönt.
(7)A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

(8) A szén mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül
kiosztásra.
2.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2016. március 31.-én hatályát veszti.

Keresztes Péter Pál
polgármester
A rendelet kihirdetésre került:
dr. Szűcs Attila
jegyző
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