Mátraverebély Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2014(XI.20.) sz. rendelete
a szociális célú tüzelő juttatásáról

Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a 46/2014.(IX.25.) sz. BM
rendelet 2.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet
(továbbiakban: R) alkotja:

1.§
A rendelet hatálya
(1) A R. hatálya Mátraverebély Község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A R. személyi hatálya Mátraverebély Közigazgatási területén élő olyan személyekre
terjed ki, akik Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény3.§ (1)(3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelnek.

2.§
A szociális célú tüzelőre jogosultság feltételei

1./Mátraverebély Község Önkormányzata térítésmentes tüzelőanyagot (elsősorban szenet)
biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, személyeknek akik Mátraverebély községben
bejelentett állandó lakóhelyén , vagy tartózkodási helyén életvitelszerűn él és a jelen R-ben
meghatározott feltételeknek megfelel.
2./Térítésmentes szociális célú tüzelő juttatására jogosult az alábbi feltételek egyidejű
fennállása esetén az a személy, aki:
a./ a szociális célú tüzelő igénylésére vonatkozó kérelmét az e R-ben meghatározottak szerint
határidőben benyújtja Mátraverebély Község Önkormányzatához;
b./ széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik az általa lakott ingatlanban;
c./ akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyszemélyes háztartás esetében

(egyedül élő) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás
tagjai egyikének sincs vagyona.
3./ A szociális célú tüzelő igénylésére irányuló kérelmeket a R. mellékletében
meghatározottak szerint az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
4./ A benyújtott kérelmek elbírálását Mátraverebély Önkormányzat Képviselő-testületének
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága végzi, döntését a benyújtási határidő leteltével
első ülésén hozza meg,egyedi határozattal, mint természetbeni átmeneti segély.
5./A bizottság döntésénél előnyben kell részesíteni azokat a kelmezőket,akik az alábbi
feltételek valamelyikének a jelen R-ben meghatározottakon felül megfelelnek:
a.) egyedülálló nyugdíjas, vagy időskorúak járadékában részesül;
b.) gyermekét egyedül nevelő szülő;
c.) három vagy több gyermekes család;
d.) a családban tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos családtag él;
e.) aktív korú munkanélküli;
f.) lakásfenntartási támogatásban részesül.
6./ A jogosultság és a kérelemben foglaltak ellenőrzése érdekében az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
7./Amennyiben a jogosult a R. alapján a részére biztosított tüzelőanyagot értékesíti, vagy
utólag kiderül és megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta,a
támogatott köteles az ingyenesen biztosított tüzelőanyag (szén)
Ft+ÁFA díjjal számolt
arányos költségének visszafizetésére.
3.§
Hatálybaléptető rendelkezés
E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
kmf.
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