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1. Előterjesztés: A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendeletről
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző

Nagydobos, 2016. december 13.

Jegyzőkönyv

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2016. november 30-án 1400 órai
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Bódi Elek képviselő
Fazekas Sándor képviselő
Fekete László képviselő
Székelyné Mester Mária képviselő
Dr. Horváth László jegyző

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a
határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távol maradt Ferenczi Zoltán és
Giczei István települési képviselő.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
117/2016. (XI.30.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:

1. Előterjesztés: A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendeletről
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző

Tárgy /1.tsp/ A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendeletről
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
Dr. Horváth László jegyző:
A rendelet tervezetet mindenki megkapta az előző ülésen. Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban?
Kovács Gábor polgármester:
Az előző évhez hasonlóan van elkészítve a rendelettervezet. Jó így ebben a formában?
Fazekas Sándor képviselő:
Decemberben meg fog jönni a szén?
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Kovács Gábor polgármester:
Megrendeljük, és utána szállításra fog kerülni a szén.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Tartjuk magunkat a rendeletben meghatározott feltételekhez a kiosztásnál?
Kovács Gábor polgármester:
Itt lesz mindenki és meg fogjuk beszélni.
Fazekas Sándor képviselő:
Kevesebb fog jutni egy-egy igénylőnek, mint tavaly?
Kovács Gábor polgármester:
Valószínűleg igen, de meglátjuk mennyi kérelem érkezik be. Jegyző úr, ki kell holnap küldeni a
tájékoztatót az igénylés feltételeiről, a kérelmeket a családgondozónál illetve a hivatalban lehet
igényelni a jövő hét péntek 12 óráig. Tájékoztatni kell a lakosságot, hogy a határidő elmulasztása
jogvesztő. Csak az juttassa vissza a kérelmet, aki a jogosultsági feltételeknek megfelel.
Aki egyetért a rendelet elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotta.
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
9/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete
a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján és a 47.§ (3) bekezdése
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CXLXXXIX törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlás kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
1426/2016. (VIII.17.) Korm. határozat végrehajtására a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlás kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 1426/2016. (VIII.17.) Korm. határozat alapján a központi költségvetés a helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlás kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított
Nagydobos Község Önkormányzata számára.
(2) E rendelet célja, hogy Nagydobos településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott
szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tüzelőanyag juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit,
az igénylés és az odaítélés menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Nagydobos közigazgatási területén életvitelszerűen lakó ás ott
lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
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2 . A t á m o g a t á s e l b í r á l á s á n á l e l ő n y t b iz t o s í t ó f e l t é t e l e k

2.§
(1) Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a téli
fűtéshez természetbeni ellátás formájában szenet biztosít háztartásonként legfeljebb 10 q
mennyiségben, a rendelkezésre álló keret mértékéig.
(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt aki a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. III. évi törvény szerint:
a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot,
b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
azaz 57.000 Ft-ot,
c) lakása vegye tüzeléssel fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben
meghatározott vagyona nincs.
(3) A kérelem elbírálásánál - a jogosultsági feltételek megléte esetén - az alábbi körülményeket
kiemelten kell kezelni:
a) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol
az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves, abban az esetben, ha a település területén nem
él nagykorú gyermeke;
b) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs
járadékban részesülő személy;
c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
ca) aktív korúak ellátására;
cb) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, lakásfenntartási
támogatásra jogosult személy;
d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő;
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő család;
f) a közmunka programban résztvevő személy;
g) egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy.
(4) A tüzelőanyag (szén) támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
3. §
(1) Nem jogosult a szociális tüzelőanyag támogatásra az a személy vagy család :
a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett
b) Azon ingatlan vonatkozásában, amely vegyes tüzeléssel egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem
kérhető.
3. A támogatás igénylésének menete
4. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. (1.sz. melléklet)
(2) Az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2016.12.09.-ig lehet benyújtani az
önkormányzat hivatalában a szociális ügyintézőnél, és a családgondozónál. A kérelem benyújtásával
egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő
körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.
(3) A kérelmek elbírálása Nagydobos Község Képviselő Testület Szociális Bizottságának hatáskörébe
tartozik, aki a beérkezett kérelmekről egyedi határozattal dönt.
(4) A kérelmezők által átvett szén mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén átvételi
elismervényt (2. számú melléklet) írnak alá.
(5) A pályázati úton biztosított forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket - függetlenül
attól, hogy a azok a 2.§ -ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4.§-ban meghatározott
határidőre érkeztek-e - el kell utasítani.
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II. Fejezet
Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. március 31-én hatályát veszti.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 14 óra 20 perckor.
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