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Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2020.(X.27.)
önkormányzati rendelete
Szociális célú tüzelőanyag juttatásról
Dombrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településen élő, szociális
rászorulók részére ellenszolgáltatás kérése nélkül a téli fűtéshez szükséges barnakőszén
biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújt 914 q összmennyiség erejéig.
2. § (1) Szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesíthető:
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az 57.000,- Ft-ot nem haladja
meg,
b) háztartás egyik tagjának sincs vagyona.
(2) A jövedelem és a vagyon meghatározásánál a szociális ellátásokról és szociális
igazgatásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Háztartásonként legfeljebb 10 q barnakőszén támogatás nyújtható.
3. § (1) A támogatás iránti kérelmeket 2020. november 2. napjától 2020. november 27.
napjáig lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon a
Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
(2) A kérelemhez csatolni kell, illetve a nyomtatványon szükség szerint igazolni a
jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni helyzetre, együtt élő családtagok személyi adataira,
családi állapotra, lakcímre valamint a kérelem érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra
vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat.
(3) Kérelem benyújtása alól mentesül az a kérelmező, aki arról nyilatkozik, hogy részére a
nyilatkozat megtételét megelőző egy éven belül az Önkormányzat által nyújtott rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény került megállapításra, és a családja vagy háztartása jövedelmi
viszonyaiban a jogosultság feltételeit érintő változás nem történt.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.
4. § (1) A kérelmek elbírálása tárgyban a Képviselő-testület hatáskörét a
Településfejlesztési Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át. A Bizottság
döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
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(2) A kérelem elbírálásnál előnyben részesül, aki:
a) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
b) aktív korúak ellátására,
c) időskorúak járadékára,
d) lakásfenntartási támogatásra jogosult.
(3) Azonos lakcímmel rendelkező több kérelmező esetén, csak egy kérelmező részére lehet a
támogatást megállapítani.
(4) A Bizottság a kérelemben leírt adatok valódiságát környezettanulmány készítésével
ellenőrizheti.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális célú tüzelőanyag
juttatásról szóló 15/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet.

Harsányi László
polgármester

Nagy János
jegyző

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: 2020. október 27.
Kelt: Dombrád, 2020. október 27.
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