Tiszaszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015.(XI.04.) önkormányzati rendelete
a szociális célú szén juttatásról
Tiszaszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 3 2.cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.~ (1) bekezdés 8.pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. ~
A rendelet hatálya a Tiszaszőlős község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó éS Ott
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
szerinti bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.
—

—

2.~
(1) Tiszaszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben szabályozott
szociális célú szén támogatás megállapításának jogát a Pénzügyi Ügyrendi Szociális és
Kulturális Bizottságára ruházza át, úgy, hogy az kizárólag a Belügyminisztérium által
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat részére támogatásként odaítélt szociális célú szén
mennyiség erejéig történhet.
(2) Juttatásban részesülhet a
a) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
b) a 70. életévét betöltött, egyedül élő kérelmező, ha az a) pontban meghatározott
ellátás nem került részére megállapításra, és az egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
(3) A támogatás kizárólag természetben nyújtott szén, melynek mennyisége igényjogosult
háztartásonként maximum 5 q.
(4) A szén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak, egy
jogcímen állapítható meg, egy fűtési idényben, csak egy alkalommal.
(5) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, továbbá
olyan lakott ingatlanra, amely szénnel nem fűthető, nem biztosít támogatást az
önkormányzat.
(6) E rendelet alkalmazásában egyedül élő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban
lakik.
3. ~
(1) A szén támogatás hivatalból vagy kérelem alapján adható. A kérelem mintát és a
kérelemhez csatolandó iratok megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.
(3) Az elbírálás során a 2. ~ (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti kérelmezők előnyt élveznek.
(4) A kérelem legkésőbb 2015. december 15- ig nyújtható be a Tiszaszőlősi Közös
Önkormányzati Hivatalban.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott határidőn túl benyújtott (1) bekezdés szerinti és a 2. ~
(1) bekezdésben meghatározott mennyiséget meghaladó kérelmeket a Pénzügyi Ügyrendi
Szociális és Kulturális Bizottság érdemi vizsgálat nélkül köteles elutasítani.
(6) A leszállított szén átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
(7) A szén házhoz szállításáról a határozathozatalt követően az önkormányzat térítésmentesen
gondoskodik.
4. ~
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. május 31-én hatályát
veszti. A rendelet kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.
Tiszaszőlős, 2015. november 3.
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Záradék:
Ezen rendelet 2015. november 04. napján kihirdetésre került.
.

Tiszaszőlős, 2015. év november 04.

