
32/1995.(X.12.) sz. rendelet 
az egyszeri differenciált mértékű szociális célú hozzájárulás 

odaítélésével kapcsolatos hatáskör átruházásáról 
A helyi önkormányzatokról szóló 1994. évi LXIII. tv-el módosított 1990. évi LXV. tv. 10.§. a) pontjában 
és 9.§. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az alábbi rendeletet 
alkotja: 
1. § (1) A Képviselő-testület a gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó szociális 
célú hozzájárulásnak a települési önkormányzatok közötti elosztásáról és az elszámolás rendjéről 
szóló 31/1995.(IX.12.)NM sz. rendeletben kapott hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. 
 (2) A Polgármester átruházott hatáskörét a Szociális Bizottság által meghatározott 
irányelvek figyelembevételével gyakorolja. 
2. § (1)  A támogatás iránti kérelmek elbírálásánál 
 a) az átmeneti segélyre vonatkozó eljárási szabályokat kell figyelembe venni azon 
személyeknél, akik az általuk lakott lakás háztartási tüzelőolajjal biztosított fűtését más 
gazdaságosabb fűtési móddal váltják fel és szociális helyzetük miatt a fűtési mód átalakításának 
költségét teljes egészében nem tudják vállalni. A támogatás összege 150.000 Ft-ig terjedhet, a 
jövedelmi viszonyok, valamint a szociális helyzet figyelembevételével. 
 b) a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó eljárási szabályokat kell figyelembe venni 

az 1995/96-os fűtési időszak kiadásainak egészére azon háztartásoknál 
• amelyek az általuk lakott lakás fűtésére háztartási tüzelőolajat használnak és a fűtési 
költségeket szociális helyzetük miatt nem képesek viselni. A támogatás összege 130.000 Ft-ig 
terjedhet a jövedelmi viszonyok, valamint a szociális helyzet figyelembevételével.  
A miniszteri rendelet alapján biztosított összeg 60 %-a - 16.202.106 Ft - kerüljön folyósításra azon 
háztartások részére, melyek továbbra is fűtőolajat használnak fel az általuk lakott lakás fűtésére. 
Az összeg 40 %-a - 10.801.404 Ft - kerüljön folyósításra azon háztartások részére, melyek a 
háztartási tüzelőolajjal való fűtésről más gazdaságosabb fűtési módra állnak át. 
•  amely tüzelőolajat használó központi és távhőszolgáltató rendszerbe kapcsolt lakásban laknak 
és a fűtési költségeket szociális helyzetük alapján nem képesek viselni azzal az eltéréssel, hogy a 
támogatás összege 15.000 Ft-ig terjedhet a jövedelmi viszonyok, valamint a szociális helyzet 
figyelembevételével. 
3. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. 
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I N D O K O L Á S 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv-ben foglalt 
szabályozás alapján az őt megillető döntési jogkört a Polgármesterre ruházza át annak érdekében, 
hogy a 31/1995.(IX.12.) NM sz. rendelettel biztosított szociális célú hozzájárulás az arra rászorultak 
között minél előbb elosztásra kerülhessen. 
2. § A rendelet meghatározza, hogy a támogatási kérelmek elbírálásánál, mely eljárási szabályok 
figyelembevételével kell meghozni a döntést, valamint a támogatásként adható összeg maximumát. 
3. § Megállapítja a rendelet hatályba lépésének napját és rendezi a folyamatban levő ügyek 
elbírálására irányadó szabályokat is. 
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