
lzsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1 1 l 201 5. (Xa.27 .| ö n kormá n yzati ren de lete

a szociátis tüzelőanyag juttatásról

Izsőíalva Nagyközségi Önkormányzat I(épviselő-testiilete az A|aptőrvény 32" Cikk (2) bekezdése

a|apján,továÉbá, a szociális tgazgatasól és a szociális ellátásoktól szóló 1,993. évi III. töwény 2Ó.

§-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarotszág helyi önkormányzztoktőI szÓIŐ

zou. e- CL)OOOX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatÁtozott feladatkÖrében

eljásra, a következőket tendeli eI:

1. A rendelet hatálya
1.§

(1) A rendetethatalya kiterjed lzsőfalva nagyközség kőzígazgatási tertiletén lakóhellyel rendelkező

állampo|gárokra.
(Z) A tendelet alkalmazásában a szocülis ígazgatastőI és a szociális ellátásokrőI szőIŐ 1993. évi IIL
törényben meghatarczott fogalmakat kell érteni.

2. A támogatás feltételei
2.§

(1) Az önkormányzat vissza nem téÁtendő természetbeni támogaásként tédtésmentes

tíjze\őanyag_batnlszén-tamogatastálLapithatmegannakaztgénylőnek,aki
a) telepiilési támogatastajogosult (e támogatásban tészesiilők köziil kiilönösen alaldtatashoz

kapcsÓlódó tendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban tészesirlŐket) vagy

b) aktív kotuak e|Iátásán,vagy
c) időskotuak jfuadékára iogosult vagy
d) a gyetmekek védelmétőI és a gyámügyi tgazgatásrő| sző|ő 1,997. éi )COil. töwényben

szab áIy oz ott halmoz ott an hátr:ány os helyz etű gyermeket nevel,

e) ó5 éven feltili, egyediil élő nyugűjas.

Q) A tllzekőanyag támogatás ugyuí7azon lakott inga:danr: csak egy jogosultnak á|lapírhatő meg
fuggetleniil a lakáiban éIő szeméIyek és a háztattások számátőI. Amennyiben egy ingatlanrÓl több

kételem étkezlk, az e|bfuáÁs a kérelem beérkezésének sonendjében történik.

3.§

Atizelőattyagámogatásmennyisége6qháztattásonként,

4.§

A jogosultság és a kételemben foglaltak valóüságának ellelőgésére ̂ z ehjfuás sotán

kömyez ettanulmány v égezbető.

5§
(1) A rendelet 2. §-ában meghatátozott feltételek teljesiilésétől fiiggetleniii nem állapíÜató meg

tizelőanyagámogatás
a) azon'ígénylő Íészére, a\í. erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmi;Jt 2 évben engedéllyel

fakitermeiéstvégzett,vagy ilyen tevékenységből jóvedelmet vagy Űzífát szetzett,

b) azon ingaún nilaldonosa .vagy hasznáLőja tészére, aki igénylését ütesen 
^lIŐ, 

.;agy

életvitelszetűen nem iakott ingatlan vonatkozásában nyűjga be,
c) olyan ingaúantavorntkozőan, mely szénnel egyá|ta|ánnbm fóthetó.

Q) 
^ 

űzáőanyag támogatásban tészesülő személy a szenet nem értékesíÜeti, nem adhatja át

másnak, és csak a kéteimében megjelölt ingatlanon hasznáIhatja fel.



(3) Amennyib er- az ellátasban tészesiilő a Q) bekezdésben rneghatározottakat megszegi, vele

szemben alkalmazrtt kell a jogosulatlanul és tosszhiszeműen igénybe vett el7átás megtédtésének

Szt, 1,7. §-a szednti eLőttásut.

3. A támogatás igénylésének menete
6.§

(1) A támogatas megál7apításatánu; eljátás a tendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

Q) A, elLáús iránti kérelmeket 2015. decembet 21. mpjáíglehet benyúitant a Rudabányai KÖzÖs

Önkotmányza tjHivatallzsőf alvasl(itendeltségére.
(3) A Képviselő-testirlet a űzelőatlyagtámogatasn való jogosultságtŐIhaátozattal dÖnt.

1+) .t aa"test követő 10 munkanapon belül, a polgármestet a múszaki csoport Útján gondoskodik

aszénl<tszállttásfu őL,

(5) A szén áwételét a jogosult a tendelet 2. mellékletétképező áwéteh elismervény alŰtásával

tgazolt1a.

7.§
(1) A támogatásfuzfuőIagos forrása az Önkormányzatszámátamegállapítottál7amitámogatás,
(z) a r"rra. fe|basználááát követően további ijze\őattyag támogatásí trárri igények kielégítéséte

nincs lehetőség.

4.Zárő rendelkezések

8.§

követó napon Iép hatáIyba és 2076. mátcius 3l-énhatáIyátveszeti.A rendelet kihirdetését

!,ó,,,-
simon ottó
polgármester címzetes f őjeevző távo l l été be n és megb ízásá bó l

\ ..' i }ar,i Q\!:,,'.,,É*^r,r-t::_rj1l_t l , 'l],r

Dr. SallaiÁrpád

kövácsné szalai krisztina
aljegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2015. november27.

fÁ"hyW*,
(- r"rorur1}

f*ffirW



1. melléklet a 11 / 2075. 6I.27.) örtkotmányzati rendelethez
A kérelem benyújtható: 2015. dece'mber 21-ig.

Kérelem
szociális tüzelőanyag támogatásra

i. I{ótcirncző trcl,c:
2. I{ór:clmcző lak<ihclvc:..,,
3. l{ér:elnrez ő tattózkoclási he]ve:. .

4. Iiérelmezií szűletési lrelye {5 iclcie:,
5. Iiérehrező édesrrrr ir l}e\-c:.
(l. I{érejrtrezó és a kérelnrezőr.el egy hriz tartásban éló szernéli.ek ac]atai;.

7. Az alábbi szociális ellátásban részesülök:*
a) telepiilési támogatás B
b) aktív koruak el|átásaa

c) időskoru ak járadéka: J
d) Halmozottanháaányos helyzetű gyetmeket nevelek családomban: f]
e) ó5 éven feliiü egyedtil élő nyugűjas vagyok E
*(A megfelelő helyre tegyen X; vagy + jetet.)

Izsőfa|va,2015,

kérelmező



2. melléklet a 1112015. (X|.27 .) önkormányzati rendelethez

Átvételi etismervény

uiu;, i;il; ;Mí,á;;-^;i ;r;,{T:]":'ÍH"' ; *,; ;;p;. i',,'i^ii *"*iío,,u*,
ötkormányzat I(épviselő-testirletének a szociáIis tüzelőanyag támogatásról
szóló t2o15. (Xl...) önkormányzati rendelete alapján megállapított

természetbeni iuttatásként .. ..q mennyiségű szenet átvettem.

átadő átvevő


