Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019. (XL27.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról,
és az igénylés feltételeiről

Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13.~ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli cl:
1. A rendelet célja, hatálya
.

~

(1) Ecsegfalva Község Önkormányzat a Belügyminiszter BMÖGF/5 1-41/2019. iktatószámú
Támogatói okiratában Ecsegfalva település részére megállapított 340 mázsa barnaköszén keret
erejéig a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként barnakőszén
támogatást nyújt.
—

—

(2) A rendelet hatálya kiterjed Ecsegfalva községben lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező (tartózkodási hely esetében, életvitelszerűen a településen
tartózkodó) természetes személyekre.
2, Hatáskör
2. ~

E rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a rendszeres szociális segély
kivételével a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben biztosított joga alapján a Polgármesterre ruházza át.
—

—

3. A támogatás feltételei, mértéke
3. ~ (1) A Polgármester vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít
annak a személynek, akinek 2019. január 1-jét követően
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra,
ab) időskorúak járadékára,
ac) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra,
ad) települési támogatásra ezen belül különösen lakhatási támogatásra,
ae) rendkívüli települési támogatásra
való jogosultság került megállapításra.
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
(2) Fentieken túl barnakőszén biztosítható annak a személynek, akinek 1 főre jutó havi
jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.
(3) A természetbeni támogatás háztartásonként csak egy személynek állapítható meg,
aki megfelel a 3. ~ (1)-(2) bekezdésében foglalt feltétele valamelyiknek.
(4) A jogosultság megállapításánál előnyben kell részesíteni a 3. ~ (1) bekezdés aa), ab),
ad) alpontban ás a b) pontban meghatározott személyeket.

4. ~ Nem jogosult szociális célú barnakőszén támogatásra függetlenül a 3. ~-ban
meghatározott feltételek fennállása esetén, az a személy:
a) akinek lakóingatlana szénnel nem fűthető,
b) üresen álló nem lakott ingatlanra vagy olyan ingatlanhoz kapcsolódóan kér
támogatást ahol életvitelszerűen nem élnek.
5. ~ Egy háztartásra megállapítható barnakőszén mennyisége legfeljebb 5 q.
4. Eljárási rendelkezések
6. ~ (1) E rendeletben meghatározott természetbeni támogatás iránti kérelmet a Dévaványai
Közös Önkormányzati Hivatal Ecsegfalvi Kirendeltségének szociális ügyintézőjénél
kell benyújtani a rendelet 1. mellékletében meghatározott nyomtatványon, 2020. január
31. napjáig.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a rendelet 3. ~ (1) bekezdés a) c) pontja szerinti ellátás igazolására szolgáló jogerős
határozat másolatát.
b) a rendelet 3. ~ (2) bekezdése alapján biztosítható támogatás esetében a háztartásban
élő személyek kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló igazolást,
c) nyilatkozatot a háztartás által lakott lakás fütőberendezésére vonatkozóan.
(3) A kérelemben szolgáltatott adatok és a nyilatkozatban foglaltak
környezettanulmámiyal ellenőrizhetőek.
-

5. Záró rendelkezések
7. ~ (I) E rendelet 2019. november 28. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális célú tűzifára
való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló 10/2018. (X.28.) önkormányzati
rendelet.
Ecsegfalva, 2019. november 26.
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Záradék:
A rendeletet 2019. november 27. napján kihirdettem.

Ecsegfalva, 2019. november 27.
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1.

melléklet a 14/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
~á1iscé1útüzelőanameá11aításához
L

~liadatok

1 .Kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve
Születési neve

Anyja neve

Születési helye, ideje~

Lakóhely:

5515

Ecsegfalva

utca

hsz

Tartózkodási hely

TAJ számaj

2.Kérelmezővel közös háztartásban élők száma~
(háztartás: az egy lakásban

együtt

élő,

ott

fő

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel

rendelkező személyek közössége)
3.Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
név

születési helye, ideje

______________________________________________________________

anyja neve

TAJ szám

[

II, Jövedelmi adatok (csak a rendelet 3. ~ (2) bekezdése esetében kell kitölteni):

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását
megelőző havi nettó havi jövedelme forintban:
a jövedelem típusa
.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási j ogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíj szerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem
Mindösszesen

kérelmező

a kérelmezővel közös háztartásban
élő további személyek

III. ~tkozat
1. A kérelemmel érintett lakás f~ítése

*

-

csak gázzal

-

gázzal és vegyes tüzelésre alkalmas berendezéssel (kazán, kályha stb.)

-

csak vegyes tüzelésű berendezéssel (kazán, kályha stb.)

történik.
*(a megfelelő rész aláhúzandó)

Felelősségem tudatában kij elentem, hogy*
-

-

életvitelszerűen a lakhelyemen Vagy tartózkodási helyemen élek
* (a megfelelő rész aláhúzandó)
a közölt adatok a valóságnak megfelelnek

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. g-ának (7) bekezdése alapján a
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szolgáltatott adatok és a nyilatkozatban foglaltak
környezettanulmánnyal ellenőrizhetőek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
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