Vaja város képviselő testületének 13/2017 (XI.7.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§
(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag biztosításához természetbeni ellátás formájában
támogatás nyújtható a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló BMÖGF/69-63/2017. számú támogatói okiratban foglalt 1717 mázsa barnakőszén összmennyiség
erejéig.
(2) E rendelet hatálya kiterjed Vaja város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
3) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.
Jogosultság feltételei, igénylésének módja
2.§.
(1) Az a személy részesíthető szociális célú tüzelőanyag támogatásban, akinek
a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át (71.250,- forint),
b) egyedülálló 65 év feletti nyugdíjas esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128.250,- forint) és
c) nyilatkozza, hogy a lakása szénnel fűthető.
(2) A támogatás mértéke: háztartásonként 3 q
(3) Az egy főre eső jövedelem meghatározásánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.
törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadóak.
(4) A háztartást a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés f) pontjában
foglaltak alapján kell meghatározni.

(5) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki
a. aktív korúak ellátásában részesülő;
b. időskorúak járadékára jogosult;
c. települési támogatás formájában nyújtott lakhatási támogatásban részesülő;
d. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
e. kiskorú gyermeket nevelő;
f. egyedül élő időskorú
(6) Az (2) bekezdésben felsorolt rászorultakon kívül megállapítható a támogatás azoknak a háztartásoknak is, melyben
a. fogyatékossági támogatásban részesülő;
b. súlyosan mozgáskorlátozott személy;
c. tartósan beteg, ápolásra szoruló személy él.

(7) A támogatást kérőnek a (6) bekezdésben foglalt okok fennállását igazolnia kell.
(8) A szociális rászorultság fennállása környezettanulmány készítésével ellenőrizhető.
(9) A támogatás iránti kérelmeket 2017. december 8. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Záró rendelkezések
3.§.
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. március 31. napján hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a folyamatban levő ügyekben is.
Vaja, 2017. november 2.
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Tisza Erika jegyző

Csatolmányok
Megnevezés
kérelem

méret
73 KB

