
Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2016.(XL3O.) önkormányzati rendelete

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló, 3/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.~ (4) bek. g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi
öiikormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében elj árva a következőket rendeli el:

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a szociális gondoskodás helyi
szabályairól szóló, 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) 4. ~ az alábbi
h) ponttal egészül ki:

„h) szociális célú tüzelőanyag támogatás”

2.~

A R. az alábbi 12/B. ~- sal egészül ki:

„(1) Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, vissza nem térítendő, természetbeni
támogatásként, szenet (továbbiakban: széi-i) biztosít, aimak a személynek,
aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
a) aktív korúak ellátására,
aa) időskorúak j áradékára,
ab) települési támogatásra, ezen belül különösen lakhatási támogatásra jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyárnügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(2) A fentieken túl szén biztosítható annak a személynek:
a) akinek 1 főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át

nem haladja 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, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

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



(5) Nem jogosult szociális célú széntámogatásra- függetlenül az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek fennállása esetén, az a személy. család:
a) akinek lakóingatlana szénnel nem f’űthető.
b) Üresen álló nem lakott ingatlanra. amelyben életvitelszerűen nem élnek.

(6) A kérelmet 2016. december 15. napi áig lehet az Átányi Közös Önkormányzati Hivatalnál
benyújtani. A határidő elmulasztása j ogvesztő.

(7) Egy személynek vagy családnak adható szén mennyisége legalább 1 q, legfeljebb 5 q
lehet.

(8) A szén átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával
igazolj a.’~

3.~

A R 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

4.~.

Ez a rendelet 2016. december 1. napj án lép hatályba, és 2017. március 31. napján hatályát
veszti.

Átány. 2016. november 25.

Gön i Mihály
pol ármester

Záradék:

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző

Kihirdetve:
2016. no~ber

Dányiné Szórád
jegyző



1. melléklet az 15/201 6.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
települési támogatás megállapítása iránt

1.1. A kérelmező személyes adatai

Neve

Születési neve

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Lakóhely

Tartózkodási hely

TAJ szárna

1.2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma fő

A kérelmezőve.l közös háztartásban élők személyi adatai:

név/születési név születési hely év, anyj a neve rokonsági fok TAJ szám

hó, nap

II. A kért települési támogatás megnevezése:

(Kérjük, aláhúzással vagy bekarikázással jelö lie a megállapítani kívánt ellátást!)

a) rendkívüli települési támogatás,

b) lakhatási támogatás,

c) gyógyszertámogatás,



d) ápolási támogatás

e) tanévkezdési támogatás,

f) temetési támogatás,

g) szemétszállítási díj fizetéshez kapcsolódó települési támogatás,

h) szociális célú tüzelőanyag támogatás.

III. Alulírott kérelmező a részemre megállapított települési támogatást:
a) az alábbi folyószámlára való utalással ‚

vagy
b) az önkormányzat pénztárából
kérem kifizetni.
(A megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzással és/vagy kitöltéssel jelezze !)

IV. Jövedelmi adatok

jövedelem típusa kérelmező közös háztartásban élő személyek

munkaviszonyból,

foglalkoztatási

jogviszonyból

származó

társas és egyéni

vállalkozásból,

őstermelői, illetve

szellemi és más

önálló

tevékenységből

származó

alkalmi

munkavégzésből

származó

táppénz, gyed,

gyes, gyet, családi

pótlék

nyugellátás és

egyéb



..)

nyugdíjszerű

rendszeres

szociális ellátások

önkormányzat és

kormányhivatal

által folyósított

ellátások

egyéb

Osszesen:

A családban az egy főre jutó jövedelem havi összege~ Ft/fő
(Az ügyintéző tölti ki!)

V. Rendkívüli települési támogatás esetén, az a rendkívüli élethelyzet, amelyre
tekintettel, a támogatást kéri:

(Kérjük, kérelméhez csatolja a létfenntartást veszélyeztető állapot igazolására alkalmas
iratot!)

VI. Ápolási támogatás:

Az ápolt személy személyes adatai:

Neve~

Születési neve

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Lakóhe1y~

Tartózkodási hely~

TAJ száma~



VII. Tanévkezdési támogatás:

A gyermek (ek) személyes adatai:

A gyermek neve Születési Anyja neve Lakóhely TAJ Nevelési/oktatá
hely, idő száma si intézmény

neve

Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a fenti gyermeke(i)m után rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben és Bursa Hungarica felsőoktatási Ösztöndíjban nem részesülök.

VIII. Temetési támogatás:

Az elhunyt személyes adatai:

Neve

Születési neve:

Anyja nevej

Születési hely, év, hó, napS

Lakóhe1~

A haláleset helye. ideje~

Az elhunyt TAJ száma~

IX. Szeniétszállítási díj fizetéshez kapcsolódó települési támogatás:

A kérelmező személy személyes adatai:

Nevej

Születési neve

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap~

Lakóhely~

Tartózkodási hely~

TAJ száma:



A támogatás jogcíme:

a) egyszemélyes háztartásban élő személy, vagy

b) a családban élő 70 éven felüli személy.

Alulírott kérelmező, tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok
valódiságát, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. ~
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv — a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján — ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Az eljárás megindításáról írásbeli értesítést nem kérek.
Alulírott kérelmező kijelentem. hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a j ogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban
meghatározott módon vissza kell térítenem.

X. Szociális célú tüzelőanyag támogatás:
Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik:

a.! tulajdonos, b.! bérlő, c./ családtag, d.! egyéb

A megfeleló’ rész alóhúzandó!,,)

Nyilatkozom, hogy széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

rendelkezem / nem rendelkezem

(A inegJ~1eló’ rész alóhózandó!,.)

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.

Hozzájárulok, hogy a szén tüzelésére alkalmas fűtőberendezésemet a kérelem elbírálására

jogosult szerv ellenőrizheti.

Átány~ 201 hó nap.

kérelmező



2. melléklet az 15/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

(név) Átány Út

szám alatti lakos, aláírásommal elismerem, hogy a mai napon, Átány Községi

Önkormányzat Képviselő-testületének, a szociális gondoskodás helyi szabályairól

szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete alapján, megállapított természetbeni

juttatásként q mennyiségű szenet, hiánytalanul

átvettem.

Átány, 2016

átadó átvevő


