TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7 /2016. (XI.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS
HELYI SZABÁLYAIRÓL
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet célja a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozóan meghatározott igénylés alapján a 2016.
évben a Tiszasas Község Önkormányzatának megállapított tüzelőanyaggal kapcsolatban a
szociális rászorultság szabályainak, ill. a 2016. évi igénylés részletes feltételeinek a
meghatározása.
2. §
Jelen rendeletben a háztartás, a jövedelem és a vagyon fogalmán a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény szerinti fogalmat kell érteni.
3. §
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. §-ban foglaltak alapján
kérelemre, szociális célú tüzelőanyag támogatást nyújt barnakőszén formájában.
4. §
Szociális célú tüzelőanyag támogatás iránt kérelmet nyújthat be a Tiszasas Község
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 2016. év november
hónapjában
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására
települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők)
jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
c) háztartásában 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevel.
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5.§
A 4. §-ban megállapított jogosultsági feltételek hiányában szociális célú tüzelőanyagtámogatás iránt kérelmet nyújthat be az a Tiszasas Község közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező, akinek háztartásában a 2016. év
november hónapjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 42. 750,-Ft-ot,
egyszemélyes háztartás esetén az 57. 000,-Ft-ot és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona.

6. §
1) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tüzelőanyagot saját háztartásában fűtés
céljára használja fel.
2) Egy háztartásra csak egy kérelem nyújtható be.
3) Egy jogosult csak egy háztartásra adhatja be a kérelmét.
4) Egy jogosultat vagy más személyt csak egy háztartásban vehető figyelembe.

7. §
1) A tüzelőanyag támogatás igénylésére vonatkozó e rendelet 1. illetve 2. számú
melléklet szerinti kérelmek 2016. december hó 01. napjától 2016. december hó 22.
napjáig nyújthatók be Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának Szociális
Irodájában.
2) Az a kérelmező, aki a 4. § aa) vagy ab) pontjában foglalt jogosultsági feltétel alapján
nyújt be kérelmet, a kérelemhez mellékelni kell az aktív korúak ellátására vagy az
időskorúk járadékára való jogosultságáról szóló igazolást.
3) Az a kérelmező, aki az 5. §-ban foglalt jogosultsági feltétel alapján nyújt be kérelmet,
a kérelemhez mellékelni kell a szükséges jövedelemigazolásokat.
4) A kérelmező a kérelme benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmében foglaltak
valódiságának ellenőrzésére háztartásában környezettanulmány végezhető.

8. §
1) A beérkezett kérelmeket átruházott hatáskörben Tiszasas Község Önkormányzatának
Szociális és Egészségügyi Bizottsága ( továbbiakban: Bizottság) bírálja el legkésőbb
2017. január 15-ig.
2) Háztartásonként legfeljebb 10 q szén biztosítható.
3) Nem biztosítható azon kérelmezőnek szociális célú tüzelőanyag, aki olyan háztartásra
(lakóingatlanra) nyújtja be kérelmét, melyben a Bizottság tudomása szerint
életvitelszerűen nem laknak.
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4) Amennyiben a kérelmezők nyilatkozata alapján egy lakóingatlanban több háztartás
van és ezekre kérelmet nyújtottak be, akkor ebben az esetben a Bizottság csak egy
kérelmet támogat.
5) Az Önkormányzat a szociális célú szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
6) A jogosultak részére a tüzelőanyag kiosztásáról legkésőbb 2017. február 15-ig kell
gondoskodni.
9. §
E rendelet 2016. november hó 21. napján lép hatályba és 2017. március hó 31. napján hatályát
veszti.

Gyói Gábor
polgármester

dr. Babák Zoltán
jegyző
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1. számú melléklet

KÉRELEM
a szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítására
/ Benyújtható Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának Szociális Irodájában
2016. december hó 01. napjától 2016. december hó 22. napjáig /

1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
1.1. Neve:
.......................................................................................................................................................
1.2. Születési neve:
.......................................................................................................................................................
1. 3. Anyja neve:
......................................................................................................................................................
1. 4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):
.......................................................................................................................................................
1.5. Lakóhelye:
……………........ település ..........................................................utca/út/tér .............. házszám

2. Kijelentem, hogy a 2016. év november hónapjában
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására
települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével kapcsolatos támogatásra) vagyok jogosult
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, vagy
c) háztartásomban 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelek.
A 2. pontnál a megfelelőt jogosultsági feltételt vagy feltételeket aláhúzással szükséges
jelölni!
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3. A kérelmezővel közös háztartásában életvitelszerűen ott lakó, bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek személyi adatai:
Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

4. Kijelentem, hogy a háztartásomban feltüntetett személyek közül a 2016. év november
hónapjában volt olyan
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására jogosult, ha igen akkor e személyek száma: ………fő
ab) időskorúak járadékára jogosult, ha igen akkor e személyek száma: ………fő
ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására
települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők)
jogosult, ha igen akkor e személyek száma: ………fő
b) aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, ha igen akkora gyermekek száma: ………fő
c) aki a háztartásomban 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevel, ha igen akkor e
személyek száma: ………fő
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a) életvitelszerűen a kérelemben megjelölt lakcímen élek,
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
c) a tüzelőanyagot saját háztartásomban fűtés céljára használom fel.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
A kérelmező a kérelme benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmében foglaltak valódiságának
ellenőrzésére háztartásában környezettanulmány végezhető.
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Ha a kérelmező vagy a kérelmező háztatásában feltüntetett személy közül valaki időskorúak járadékára jogosult,
akkor ezt a jogosultságot a kérelem beadásával egyidejűleg igazolni szükséges
Dátum: ……………………………….
……………………………………………………
kérelmező aláírása
………………………………………………………………………………………………………………………
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása
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2. számú melléklete

KÉRELEM
a szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítására
/ Benyújtható Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának Szociális Irodájában
2016. december hó 01. napjától 2016. december hó 22. napjáig /

1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
1.1. Neve:
.......................................................................................................................................................
1.2. Születési neve:
.......................................................................................................................................................
1. 3. Anyja neve:
......................................................................................................................................................
1. 4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):
.......................................................................................................................................................
1.5. Lakóhelye:
……………........ település ..........................................................utca/út/tér .............. házszám

2. A kérelmezővel közös háztartásában életvitelszerűen ott lakó, bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek személyi adatai:
Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

3. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi
jövedelme forintban:
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A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

Munkaviszonyból és
más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más
önálló
tevékenységből
származó
Nyugellátás
és
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzat,
járási hivatal és
munkaügyi szervek
által
folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

4. Vagyonnyilatkozat
A kérelmező és a háztartás valamennyi tagjának a vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
................. város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
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3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
............................ címe: ...................................... város/község ........................... út/utca
.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:
................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus
..................... rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a
forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
__________
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a kérelemben megjelölt lakcímen élek,
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
c) a tűzifát saját háztartásomban fűtés céljára használom fel.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
A kérelmező a kérelme benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmében foglaltak valódiságának
ellenőrzésére háztartásában környezettanulmány végezhető.
A kérelemmel egyidejűleg benyújtani szükséges a kérelmező és a vele közös háztartásban élők 2014. november
havi jövedelem igazolásait.
Dátum: ……………………………….
……………………………………
kérelmező aláírása
…………………………………………………………………………………………………
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

