
Ór<iloeat Községi önkormányzat
Képviselő-testü leté nek

712021. (X.29') önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott tiizelőanyag támogatásról

Ótotoeat Községi Önkgryányzat Képviselő{estülete az Alaptörv ény 32' cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított Íeladatkörében eljárva, Magyarország helyi-onkormányzatairől szóló
2011 . évi CDüXIX. törvény 13. s (1) 8. pontjában kapott feihatalmazás alapján, figyelemmel
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokrÓl szóló _ módosított _ 1ggb. evi i1i' to'ueny
rendelkezéseire a következőket rendeli e|:

l. fejezet
A rendelet célja, hatálya

í.s A rendelet célja, hogy szabályozott keretek között a szociálisan rászorult személyek
részére tÜzelőanyaghoz való hozzájuÍás biztosítsa a téli időszakban.
2. s (í) A rende|et hatálya kiterjed Ótoloeat kÖzség közigazgatási terÜletén élő, bejelentett
lakóhel lyel v agy tartőzkodás i hel lyel rend el kező :

a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatoság által menekultként elismert személyekre.

ízl n rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkódás jogával rendelkező személyek
beutazásárÓl és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbíakbán: Szmtv.) szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezo számetyre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szeriÁt a szabad mozgás és a háóm hÓnapot
meghaladó tartózkodási jogát Földeák !özség teruletén gyakorolja, és a polgárok 

"'"rnétyiadatainak és lakcímének nyilvántartásárólszóló törvény sáint Föláeák t<ozsegten bejelenteit
lakóhellyel rendelkezik.

ll. fejezet
Természetben nyújtott tüzelőanyag támogatás

3. s Ótoneat Községi Önkormányzat természetben nyújtott szociális ellátásként
barnakőszenet biáosít annak a szociálisan rászorult személyeknék, axiner aháztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300 o/o-át, egyedÜl élő személy esetén a 375 o/o-át'
1 3IA.5 a; Ótoloeák Kozsáqi Önkormányzat természetben nyújtott szociális ellátásként
barnakőszenet biztosít azoknak;l szociálisan rászorult személyeknek, akiknekaháztartásában
az egy főre jutó havr jövedelem nem haladja meg a mindenkori oregségi nyugdíj legkisebb
Összegének 350%-át, egyedi'il élő személy esetén a 450%-átés e renáeröt g.'s-á aiap'án nem
részesÜlt barnakőszén támogatásban.

b) Az a) pont szerinti iállncrgatásra a kérelm et 2}22'január 10. napjátó lzo22.január 20. napjáig
lehet benyújtani'

4.s A támogatás mértéke legfeijebb 'l0 mázsa barnakőszén egyszeri alkalommal.

lll. fejezet
Eljárási rendelkezések

i Módosította a 1l2O22.(l.7') önkormányzati rendelet, hatályos 2022' ianuár 7. napjától



A támogatás igénybevéte|ének módja

1.__s.(1).1. eljárás kérelem alapján indul. A kérelmet a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal
ofÓldeáki Kirendeltségén (6923 Ófoldeák, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) kell előterjeszteni, a külön
erre rendszeres ített formanyomtatványon'
(2) A természetben nyújtott tÜzelőanyag támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. meltéklete
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(3) Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.
(4) A kérelmet2021. november 2' napjátol - 2021. november '15. napjáig lehet benyújtani'
(5) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó s2emélyek
adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkózó
bizonyítékokat a kérelem benyÚjtásával egyidejűleg kell becsatolnia.
(6) A jövedeÍemigazoláshoz csatolni kell:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelméről szólÓ munkáltatói igazolást,
b) a munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás
igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaÜgyi kirendeltség által ríattitott igazolást,
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esétében a kérelém benyújtását
megelőzo hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi
bankszámla kivonatot
d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a kérelem
benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról
e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező bÜntetőjogi felelőssége mellett nyilatkozatot tesz
a havi átlagos jövedelméről
(7) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt, aki
a) aktív korúak ellátására
b) időskorÚak járadékára,
c) telepÜlési támogatásra (e támogatásban részesÜlők közÜl kÜlönösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesÜlők)
d) vagy a gyermekek védelmeről és a gyámÜgyi igazgatásrol szóto 1997. évi XXX|' törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él'

lV. fejezet
Zárő rendelkezések

8. $ Ez a rendelet a kihirdetés napját követo napon lép hatályba.
9. $ Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejt-ileg hatá!át veszti a természetben nyújtott
tuzelőanyag támogatásról szóló 8l2020.(x.1.) önkormányzati rendelet és a mÓdosítására
kiadott 1312020 ' (Xll.1 8' ) önkormányzati rendelet

Simonné Sinkó Erika sk.
polgármester

Rákóczi Edit sk.
jegyző

Záradék: A rendeletet 2022. január 7' nap1án
foglalva.

egyÜtt egységes szerkezetbe lett

Rákóczi Edit sk.
jegyző távollétében:
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