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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

…./2014. (.. . .. .) önkormányzati rendelet-tervezete 
 

a természetben nyújtott szociális célú 
 tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított származékos jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény  1. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában,  a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése a) 
pontja aa)-ac) alpontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 



törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés b) pontjában, 
továbbá a 24. § (1) bekezdés e) pontja ec) alpontjában biztosított hatásköre szerint az Ügyrendi 
Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A szociális támogatásra jogosultak köre 
 

1. § 
 
A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra (továbbiakban: szociális támogatás) azon 
természetes személyek (egyedülállók, egyedül-élők, családok) nyújthatnak be  (e rendelet függelékeként 
csatolt formanyomtatványon  a Képviselő-testület hivatalánál november 1. napjától december 15. 
napjáig terjedő időszak alatt)  kérelmet, akik a településen életvitelszerűen élnek,  a településen állandó 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és maradéktalanul megfelelnek a 3. § 
szerinti jogosító feltételeknek. 
 

2. A szociális támogatás odaítélése döntési jogának átruházása 
 

2. § 
 

(1) A Képviselő-testület e rendeletében meghatározott szociális támogatás iránt benyújtott kérelmek 
elbírálása jogát  a település polgármesterére ruházza át, aki döntését határozatba foglalja. 

(2) A polgármester a szociális támogatás odaítélésekor  a tárgyi pályázatot kiíró által jóváhagyott 
állami támogatási keret és annak  az önkormányzat adott évi költségvetésében rendelkezésre álló 
előirányzat erejéig önrésszel kiegészített összege erejéig (a járulékos költségek: pl. a tüzelőanyag 
szállítása figyelembevételével)  vállalhat kötelezettséget.  

 
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
3. A szociális támogatásra való jogosultság feltételei 

 
3. § 
 

(1) A településen élő azon szociálisan rászorulók számára, akik időszakosan, vagy tartósan 
létfenntartási gondokkal küzdenek, rendkívüli élethelyzetbe kerültek, a téli fűtési idény alatt 
egyszemélyes, vagy több személy közössége által alkotott háztartásban  élnek és megfelelnek e 
rendeletben szabályozott szociális támogatásra jogosító feltételeknek, a vonatkozó központi 
jogszabályban meghatározott méretezésű: 
a)     lágy lombos tűzifát, vagy 
b)     kemény lombos tűzifát, vagy 
c)     szenet 

      (továbbiakban a)-b) pont együtt: tűzifa, c) pont: szén, a)-c) pont együtt: tüzelőanyag) biztosít az 
1. § - 2. §-ban rögzített  eljárásrendben benyújtott kérelem alapján, a kérelmező tulajdonában 
(használatában) lévő lakóház téli időszak alatti fűtéséhez.  

(2) A tüzelőanyag háztartásonkénti  mennyisége  
a)      tűzifa   (köbméterben számított) legalább 2 m3, legfeljebb 4 m3, 
b)      szén  legalább 5 q, legfeljebb 6 q 
súlyig megengedett, melynek a jogosulthoz történő kiszállításakor a szociális támogatás 
teljesülését átadás-átvételi elismervény aláírásával tanúsítják a felek.  

(3) A szociális támogatást (amely a tüzelőanyag jogosult lakására való kiszállítást is magában foglalja)  
az önkormányzat térítésmentesen (ellenszolgáltatás nélkül) nyújtja e rendeletben jogosító 



feltételeknek megfelelő szociálisan rászoruló személy számára, amennyiben a kérelmező (és 
családja) egy főre jutó havi rendszeres jövedelme  
a)      egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  200   

%-át, 
b)      több személy közössége által alkotott háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének  150 %-át 
nem haladja meg és 
c)     a településen lévő lakása teljes területét tűzifával, vagy szénnel fűti és 
d)     vagyonnal nem rendelkezik. 

(4) A szociális támogatás iránti kérelem elbírálása során előnyben kell részesíteni (az e rendelet szerinti 
jogosító feltételeknek megfelelő)   
a)       a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott 

      aa)       aktív korúak ellátására, 
    ab)       időskorúak járadékára, 
    ac)       adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, 
    ad)        pénzben, vagy természetben nyújtott lakásfenntartási támogatásra 

           jogosultságot szerzett szociálisan rászorulókat, továbbá 
b)       a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott     

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekét egyedül nevelő szülőt és családot, 
c)        az egyszemélyes háztartásban élő, rokkantsági ellátásban részesülő személyt, 
d)        több személy közössége által alkotott háztartásban élő, 70 éven felüli nyugdíjasokat, 
e)        a településen közmunka programban résztvevő közfoglalkoztatottakat. 

(5) A támogatásból vásárolt tüzelőanyag jogosultak közötti szétosztására a téli fűtési idényen belül 
(tárgyév november hónapjától a következő év február 15. napjáig), a szociális támogatásra való 
jogosultságot tartalmazó  jogerőssé vált határozat hivatali alkalmazott által a jogosult számára 
történő kézbesítését követően (a tüzelőanyag szállítására irányuló, szükség szerinti előzetes 
időpont egyeztetéssel),  a (1)-(3) bekezdésben írtak egyidejű alkalmazásával, az önkormányzat 
tulajdonában lévő teherszállító gépjármű igénybevételével kerülhet sor.  

(6) Nem részesülhet szociális támogatásban az a személy, aki  
a)        háztartásában az egész lakása területét gázzal fűti, vagy a háztartásában a tárgyi   

tüzelőanyag felhasználására a meglévő tüzelőberendezés nem alkalmazható,  
b)        a téli fűtés időszakára elegendő mennyiségű tüzelőanyaggal rendelkezik, 
c)        számára a tartásra képes és köteles hozzátartozója által a téli tüzelőanyag biztosítható, 
d)        a településen nem rendelkezik állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel és     

életvitelszerűen nem tartózkodik a településen,  
e)        kérelmében valótlan adatot közül, vagy a szükséges adatot hitelt érdemlően nem igazolja,  
f)        olyan közös háztartásban él, ahol a közös háztartásban élők egyik tagja már részesült 

szociális támogatásban, és 
g)        maradéktalanul nem felel meg e rendeletben szabályozott jogosító feltételeknek (pl.  egy 

főre jutó havi rendszeres jövedelme meghaladja a megengedett összeget, vagy vagyonnal 
rendelkezik). 

 
 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
4. Hatályba léptető és egyéb rendelkezések 

 
4.§ 

 
(1) Ezen rendelet 2014. december 01. napján lép hatályba. 
(2) A szociális támogatás igényléséhez e rendelet 1. függeléke szerinti kérelem formanyomtatvány 

alkalmazása és a szükséges iratok becsatolása kötelező.  
 
 
 



 
 
 
 
  Forgó Henrik      Kató Pálné 
  polgármester         jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetése időpontja:…………………….. 
 
 
 
 
 
         Kató Pálné 
            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. függelék a …/2014. (.. . .. .) önkormányzati rendelethez 
 

K É R E L E M 
szociális támogatás (tüzifa) igényléséhez 

 
1. Kérelmező személyi adatai: 
1.1.Kérelmező neve:………………………………………………….......................................... 

1.2.Anyja neve:………………………………………………………………………………….. 

1.3.Születési helye,  ideje: (év, hónap, nap)………………………………………………………  

1.4.Adószáma:……………………........................., TAJ száma:……………………………….. 

1.5.Telefonszáma:………………….(vezetékes)…………………(mobil) e-amil címe:………... 
(nem kötelező megadni) 

1.6.Állandó lakcíme:     Csanytelek, ………………………………………. utca……   házszám 

1.7.Tartózkodási helye: Csanytelek, ……………………………………….utca………házszám 
1.8.Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:………………..fő, 

1.9.Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

  A B  C D  E F 

Sor-
szám 

 

Név 
(ha eltérő, 

születési neve 
is) 

Anyja neve 

 

Születés 
ideje 

(év, hó, nap) 

Társa- 
dalom-

biztosítási 
Azonosító 

Jele 

18. életévét 
betöltött személy 
esetén az oktatási 

intézmény 
megnevezése 

 
Megjegy-

zés* 

 1.9.1.           

 1.9.2.           

 1.9.3.           

 1.9.4.           

 1.9.5.        

 

2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező és vele közös háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban 

Sor-

szám 

A B C D 

A jövedelem típusa Kérelmező Házastársa 

(élettársa) 

Gyermekei 

2.1. 
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó  
ebből: közfoglalkoztatásból származó 

            

2.2. 
Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

            

2.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások             

2.4. 
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

            

2.5. 
Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások 

            

2.6. Egyéb jövedelem              

2.7. 
A család összes nettó jövedelmét 
csökkentő tényező (tartásdíj összege)  

            

2.8. Összes jövedelem       



 
 
A kérelmező egy főre jutó havi nettó jövedelme:…………………Ft. 
3.   Lakásviszonyok 
3.1.A szociális támogatással érintett lakóház alapterülete……………..m2 

3.2.A lakásban tartózkodás jogcíme:………………………(pl. tulajdonos, bérlő, családtag) 

3.3.Egyszemélyes háztartásban egyedül élek/Egyedülálló vagyok (pl. hajadon, nőtlen, özvegy) 

4. Kérelmező nyilatkozatai 

4.1. A kérelemmel érintett lakásban gázmérő készülők működik – nem működik (a megfelelő 
szöveg aláhúzással jelölendő) 

4.2. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen (állandó bejeltett lakcímemen/tartózkodási helyemen) élek. 
b) A kérelmemben közölt adatok mindenben megfelelnek a valóságnak. 
c) Tudomásul veszem, hogy kérelmemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló törvény alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv (polgármester) - 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és  illetékességgel rendelkező adóhatósága által – 
ellenőrizheti. 

d) Hozzájárulok a kérelmemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  

e) Alulírott kérelmező kijelentem, hogy az általam indított eljárásban kérelmem számomra 
kedvező elbírálása esetén – a döntés közlése előtt – fellebbezési jogomról 

 
*LEMONDOK/NEM MONDOK LE (aláhúzással jelölendő). 

Fellebbezési jogomról való lemondások esetén tudomásul veszem, hogy ha az eljárásban nincs 
ellenérdekű ügyfél, az eljárásban hozott döntés jogerőssé és végrehajthatóvá válik az első fokú döntés 
közlésekor. Tudomásul veszem továbbá, hogy a fellebbezési jogról való lemondás nem vonható 
vissza. 

f) Tartásra képes és köteles hozzátartozó(i)m adatai: ……………………………………………(név) 

lakcíme:………………………………………………, tel.:…………………………………  

 
Kérelemhez csatolt mellékletek:……………………………………………………..igazolás……….db 
 
 
Csanytelek, …….(év)…………………..(hónap)…..nap 
 
 
        -------------------------------------------------- 
                   kérelmező sajátkezű aláírása 
 
 
Hivatal tölti ki: (a kitöltés a hivatal szociális adatbázisában rendelkezésre álló adatokból történik) 
A kérelmező az alábbi szociális ellátásban részesül az Szt. alapján: *aktív korúak ellátása/*időskorúak 
ellátása/*adósságcsökkentési támogatás/*lakásfenntartási támogatás; a Gyvt. alapján: rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesül, a család halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 
 
 
Csanytelek, ………év…………………hónap……nap 
 
 
        -------------------------------------------------- 
      Ph.               jegyző aláírása 


