KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelete
a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvényt 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvényt 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya
1.§ (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a központi
költségvetés a helyi önkormányzat részére szociális célú barnakőszén vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt.
(2) E rendelet célja, hogy a Kengyel településen élők részére támogatást nyújtson
szociális rászorultsága alapján - tekintettel a törvényi felhatalmazásra- meghatározza a
természetben nyújtott szociális ellátás, mint egyszeri barnakőszén juttatás ellátási
forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Kengyel Község közigazgatási területén lakóhellyel
vagy a tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre, amennyiben
életvitelszerűen a településen tartózkodnak.
(4) Az e rendeletben használt fogalmakra a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.
2. A támogatás feltételei
2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást,
barnakőszenet biztosít annak a személynek, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/ jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint
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c) annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek az
egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 250%-át (2018. évben: 71.250.-Ft).
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő
barnakőszén támogatást nem biztosít.
(3) A barnakőszén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy
fűtési idényben csak egy alkalommal állapítható meg, kizárólag természetbeni ellátás
formájában, legfeljebb 10 q mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a
kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
3. § (1) Nem jogosult szociális célú barnakőszén támogatásra – függetlenül a 2. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család, amelynek
ingatlana nem rendelkezik barnakőszénnel történő fűtésre alkalmas berendezéssel.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él,
támogatás nem kérhető.
3. Eljárási szabályok
4.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti
kérelemre indul. A kérelemhez csatolni szükséges a jogosultság meglétét igazoló
iratot, ha az nem áll a hivatal rendelkezésére. Amennyiben kérelmező nem csatolja
kérelméhez a jogosultság meglétét igazoló iratot az eljáró hatóság hivatalból szerzi be.
(2) A kérelmeket 2018. november 30. napjáig lehet Kengyel Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában benyújtani. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálását Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kengyel Község Jegyzőjének hatáskörébe ruházza át. A jegyző a támogatásról - az
Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság véleményének figyelembe
vételével - legkésőbb 2018. december 31. napjáig dönt.
(4) A barnakőszén átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi
elismervény aláírásával igazolja. A barnakőszén házhozszállításáról 2019. február 15.
napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.
4. Záró rendelkezések
5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba
lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg Kengyel
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú barnakőszén támogatás
helyi szabályairól szóló 14/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Kengyel, 2018. november 15.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

3
1. melléklet a 11/2018. (XI. 16.) önkormányzat rendelethez
A kérelem benyújtható 2018. november 30. napjáig

Kérelem
1.a kérelmezőre vonatkozó adatok
Neve: ……………………………………………………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………...
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………….
Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………….
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………
TAJ szám:…………………………………..állampolgárság:……………………………………
2.A szociális barnakőszén támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert*:
a) rendszeres települési támogatáson belül lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a
határozat száma: …………………………………………………………………………
b) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a határozat száma: …………………………….
c) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a határozat száma:…………………………….
d) gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű, a határozat száma: ………………………
e) egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy vagyok, akinek egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az 71.250.-Ft.-ot. 2018.évben a havi nyugdíjam összege:
…………………………………………………………………………………………..
3.Nyilatkozatok
Kijelentem, hogy az általam lakott ingatlan barnakőszénnel fűthető.
Kijelentem, hogy e rendelet 3. §-ban foglalt kizáró ok nem áll fenn.
Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket az eljáró hatóság ellenőrízheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
*(a megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő)

Dátum: ………………………………..
…………………….
kérelmező aláírása
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2. melléklet a 11/2018. (XI.16.) önkormányzat rendelethez

Átvételi elismervény

………………………………….(név) Kengyel, …………………………………………….út
………………szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kengyel Községi
Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális célú barnakőszén támogatás helyi
szabályairól szóló 11/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelete alapján megállapított
…………….…mázsa mennyiségű barnakőszenet átvettem.

Kengyel, 2018. ………………………………..

…………………………………………….
átadó

…………………………………………….
átvevő
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INDOKOLÁS
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2018. (XI.16.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ
a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól
1. §-hoz
Az 1. § rendelkezik a a rendelet hatályáról mely Kengyel község közigazgatási területe
2. §-hoz
A támogatás mértékét és a szociális rászorultság szabályait tartalmazza.
3. §-hoz
A szociális támogatásra mem jogosultak körét szabályozza.
4. §-hoz
Az eljárás részletes szabályozására került sor e paragrafusban.
5. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Kengyel, 2018. november 15.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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Hatásvizsgálati lap
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelethez

a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I.

Várható társadalmi hatások
A javaslatnak közvetlen pozitív társadalmi hatása várható.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget
befolyásoló hatással nem bír.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek.
V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő
adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotására jogszabályi kötelezettség alapján volt szükség.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó
jogszabályi tervezetek közé.

Kengyel, 2018. november 15.

Nagy Szilárd
polgármester

