
Átány Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének

14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól

Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önlormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. ~ (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:

(1) Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, vissza nem térítendő, természetbeni
támogatásként, szenet biztosít, annak a személynek,
aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
a) aktív korúak ellátására, .

aa) időskorúak járadékára,
ab) települési támogatásra, ezen belül különösen lakhatási támogatásra jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(2) A fentieken túl szén biztosítható annak a személynek:
a) akinek I főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át nem

haladj a meg,
b) egyedülálló esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

400 %-át nem haladja meg.

(3) A széntámogatás ugyanazon helyrajzi számon lévő lakott ingatlanra csak egy jogosultnak
állapítható meg, ftiggetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A jogosultság megállapításánál előnyben kell részesíteni az (1) bekezdésben meghatározott
személyeket.

2. ~

Nem jogosult szociális célú széntárnogatásra- fiiggetlenül az 1. ~- ban meghatározott feltételek
fennállása esetén, az a személy, család:
a) akinek lakóingatlana szénnel nem fűthető,
b) üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem élnek.
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3. ~

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelernre indul.

(2) A kérelmet 2016. december 15. napjáig lehet az Átányi Közös Önkormányzati Hivatalnál
benyújtani. A határidő elmulasztása j ogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálását a Képviselő-testület, a polgármesterre ruházza át.

(4) Egy személynek Vagy családnak adható szén mennyisége legalább I q, legfeljebb 5 q lehet.

(5) A szén átvételét ajogosult a rendelet 3. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával
igazolja.

(6) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket annak megfelelősége esetén is el kell
utasítani.

4. ~

A támogatás kizárólagos forrása, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.
évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18-as A helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcím szerinti pályázati kiíráson elnyert támogatás.

5.~

A rendelet 2016. decemberi, napján lép hatályba, és 2017. március 31-én hatályát veszti.

Átány, _i 6. november 25.

Gön zi Mihály Dányiné Szórád Ibolya
p01 ‚~‚árrn ester jegyző

Záradék:

Kihirdetve:
2016. nove r 30.

Dányiné Szórád
jegyz



1. melléklet a 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A kérelmet 2016. december 15. napjáig lehet benyz~jtani!

KÉRELEM

szociális széntániogatás megállapítására

Kérelmező neve’

Kérelmező anyja neve’

Kérelmező lakóhelye: 3371. Átány
Kérelmező TÁJ száma’

Telefonszám (nem kötelezó’ megadm,):

Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik:

a.! tulajdonos, b./ bérlő, c./ családtag, d.! egyéb
A megfelelá’ rész aláhúzandó!)

Nyilatkozom. bogy széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

rendel kezem / nem rendel kezem
(A megfeleló’ i-ész aláhúzandó!,)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, bogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

Hozzájárulok, bogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására
jogosult szerv ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Hozzájárulok, hogy a szén tüzelésére alkalmas fűtőberendezésemet a kérelem elbírálására
jogosult szerv ellenőrizheti.

Átány. 2016 hó ... nap

kérelmező
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Jövedelem nyilatkozat

A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:

Név: Születési hely, idő: Foglalkozás:
(‘)
(2)
(‘3,)
(4~
(5~
(~)
(7)

A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók

Munkaviszonyból és más

foglalkoztatási jogviszonyból származó

Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Osszes jövedelem

Átány, 2016. év hó nap

kérelmező
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2. melléklet 14!2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

(név) Átány Út

szám alatti lakos, aláírásornmal elismerem, hogy a mai napon, Átány Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének, a szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól
szóló önkormányzati rendelete alapján, megállapított természetbeni juttatásként q
mennyiségű szenet, hiánytalanul

átvettem.

Átány, 2O~6

átadó átvevő
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