
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2017 . (XI.30.) önkormányzati rendelete  

a szociális célú széntámogatásról 

 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)         
bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a         
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §- ában           
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § (1) Az Önkormányzat szociális célú széntámogatást biztosít azon szociálisan rászoruló            
kérelmezőnek, aki Tokodaltáró községben bejelentett állandó lakóhelyén vagy tartózkodási         
helyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 
 
(2) Egyazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg            
a támogatás. 
 
(3) Tokodaltárón lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy a háztartás           
tagjaként, csak egy kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe.  
 
(4) A szociális célú széntámogatás iránti kérelem elbírálása – átruházott hatáskörben – a             
Pénzügyi és Szociális Bizottság feladata.  
 

 

2. A támogatás feltételei 

2. § (1) Az Önkormányzat szociális célú széntámogatást nyújt annak a kérelmezőnek,  
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi               
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, és 
b) az egy háztartásban élők egyikének sincs a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról              
szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerinti vagyona,              
és  
c) akinek vagy a háztartásában élő személyek valamelyikének nincs a birtokában 2 m3 –t              
meghaladó mennyiségű tűzifa vagy 3 q szén, és 
d) aki, szilárd állapotú tüzelőanyag égetésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 
 
(2) A szociális célú szén iránti kérelem elbírálásánál előnyt élveznek 
a) a szociális igazgatásról szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak          
ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli           
formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül          



különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos        
támogatásban részesülők) jogosultak, 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott          
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. 
 
(3) A szociális célú szén iránti kérelem elbírálásánál a (2) bekezdésen túl előnyt élveznek a               
három vagy több gyermeket nevelő, a krízis helyzetben lévő, valamint a háztartásban tartósan             
beteg személyt ápoló személyek vagy családok. 
 
(4) A szociális célú széntámogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, barnakőszén          
formájában. 
 
(5) A szociális célú széntámogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 10 q szén lehet. 
 
(6) Az Önkormányzat a szociális célú szén támogatásában részesülőktől ellenszolgáltatást          
nem kér.  
 

3. A támogatás igénylése a döntés menete 
 

3. § (1) A szociális célú széntámogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet melléklete             
szerinti kérelem kitöltésével, valamint a kérelemben szereplő dokumentumok csatolásával         
indulhat. 
 
(2) A kérelmeket 2018. január 31. napjáig lehet benyújtani a Tokodaltárói Polgármesteri            
Hivatalba.  
 
(3) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik. 
 
(4) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során            
környezettanulmány végezhető. 
 
4. § Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított szenet értékesíti, vagy              
utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az             
ingyenesen biztosított barnakőszén árát és a szállítási költséget megtéríteni. 
 
 

4. Záró rendelkezések 
 
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2018. március 1-jén hatályát                
veszti. 
 
 
 
 
 

                Petrik József  Tóth Gábor 



                 polgármester                 jegyző 
 
 
 
A rendeletet 2017. november 30. napján kihirdettem. 
 
 

Tóth Gábor 
                                                                                                              jegyző 
 


