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E L Ő T E R J E S Z T É S 

A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása 

 

Szerep Községi Önkormányzat számára a Belügyminisztérium a BMÖGF/69-67/2017. számú 

támogatói okiratában a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatása jogcímén 2017. évben 5.215.890. Ft. támogatást állapított meg. A 

támogatást az Önkormányzat 1369 mázsa barnakőszén vásárlására használhatja fel, a támogatás 

felhasználását a szociális rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit szabályozó 

rendeletben kell szabályoznia.  

 

A Jat. 17. § (2) bekezdésére figyelemmel a rendeletalkotás várható következményeiről – az 

előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet megalkotásának legfőbb társadalmi hatása a rászorultak szociális helyzetének 

javítása azáltal, hogy az Önkormányzat hozzájárul a téli hónapokban megnövekedett fűtési 

költségek enyhítéséhez tüzelőanyag formájában. A rendeletnek az Önkormányzat 

költségvetését közvetlenül érintő gazdasági hatása nincs, a tüzelőtámogatás finanszírozása 

pályázati forrásból történik. 

ab) környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet egyes rendelkezéseinek nincs közvetlen környezeti és egészségügyi következménye.  

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet megalkotásával a szociális tüzelőanyag támogatási kérelmek fogadásával, valamint 

elbírálásával, a pályázat elszámolásával kapcsolatos adminisztratív terhek megnőhetnek. 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet megalkotására a települési önkormányzatok tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatás pályázati kiírása alapján van szükség.  A pályázati kiírás alapján a támogatást az a 

települési önkormányzat igényelheti, amelyik vállalja, hogy az igénylés részletes feltételeit 

rendeletben szabályozza. A rendeletre hivatkozni kell a pályázat elszámolásakor is. A 

rendeletalkotás elmaradása esetén a pályázat kiírója visszafizetési kötelezettséget írhat elő az 

Önkormányzat számára. 

 

 

 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 



A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

adottak, így a rendelet megalkotása nem jelent változást. 

Kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelettervezet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Szerep, 2017. október 18. 

         

             Tóthné Verő Tünde  

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

………../2017. (……..) önkormányzati rendelete 

A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól  
 
 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 
 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szerep község közigazgatási területén állandó bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. 

 

(2) Jelen rendelet alapján természetben nyújtott szociális célú támogatásra, háztartásonként  

csak egy személy, egy jogcím alapján, egyszer lehet jogosult Az egy háztartás részére 

megállapított támogatás mértéke:  maximálisan 6 q barnakőszén. 

 

2. § 

 

(1) Szociális tüzelőanyag támogatásra jogosult: 

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250.-Ft), 

b) 65 év feletti nyugdíjas kérelmező, jövedelemre tekintet nélkül, 

c) A 2. § (1) bekezdésének a)-b) pontján kívül, akit a Képviselő-testület méltányosság alapján 

arra jogosultnak ítél meg, és 

ca) széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik és 

cb) a tüzelőanyag támogatásra irányuló kérelmét az e rendelet hatálybalépését követően, de 

legkésőbb az 3.§ (2) bekezdésben meghatározott határidőig benyújtotta.  

 

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló törvény szerint 

a) aktív korúak ellátására, 

b) időskorúak járadékára, 

c) települési támogatásra jogosult, 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 



(3) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (2)-(3) bekezdése az 

irányadó. 

3. § 

 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.  

 

(2) A támogatási kérelmeket 2017. december 15.-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz. 

 

(3) A támogatás megállapításáról a Polgármester határozattal dönt. 

 

(4) A Képviselő-testület a tüzelőanyag térítésmentes kiszállításáról 2018. január 31.-ig 

gondoskodik. 

 

(5) A tüzelőanyag átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

  T ó t h n é Verő Tünde s.k.      K e s e r ű  László s.k. 

          polgármester         jegyző  

 

Kihirdetési záradék: 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 

 

 

Keserű László  

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. számú melléklet a …/2017. (…) számú önkormányzati rendelethez. 

 

KÉRELEM 

 

Szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításához 

 

 

Kérelmező neve:……………………………………………………………………………….. 

 

Születési neve:…………………………………………………………………………………. 

 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Állandó lakcíme:……………………………………………………………………………….. 

 

Tartózkodási helye:…………………………………………………………………………….. 

 

TAJ száma:……………………………………………………………………………………... 

 

Telefonszám (nem kötelező megadni):………………………………………………………… 

 

 

A kérelmező családi körülménye (megfelelő válasz aláhúzandó): 
 

egyedül élő 

 

nem egyedül élő 

 

A kérelmezővel azonos lakóingatlanban élők személyek száma: …………….. fő 

 

Név Családi kapcsolat Születési idő Megjegyzés 

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

Kérelmem elbírálásakor kérem figyelembe venni (megfelelő rész aláhúzandó): 

(a) aktív korúak ellátására jogosult  

(b) időskorúak ellátására jogosult  

(c) települési támogatásra jogosult 

 

Kijelentem, hogy széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem: 

(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 
 

                                       Igen                                      Nem  

 

 

J ö v e d e l m i  a d a t o k  

 

B/ A jövedelmek típusai 
kérelmező 

jövedelme 

közeli hozzátartozók 

a) b) c) d) e) f) g) h) 
Összesen: 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és 

táppénz 

   

2. Társas és egyéni vállal- 

     kozásból származó jöve- 

     delem 

   

3. Nyugellátás, baleseti 

    nyugell., egyéb nyugdíj- 

    szerű ellátások 

   

4. Önkorm. és munkaügyi 

    szervek által folyósított 

    rendszeres pénzbeli ell. 

    (munkanélküli jár., 

rendsz. szoc. és      nevelési 

segély, jöv. 

    pótló támogatások stb.) 

   

5. A gyermek ellátásához és  

gondozásához 

kapcsolódó támogatások 

(GYES, GYET, GYED, 

családi pótlék, tartásdíj.) 

   

6. Egyéb jövedelem    

7. Összes nettó jövedelem    

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ................................................... Ft/hó 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

 



 

 

Szerep,  ……………………………………. 

 

      

 ………………………………………………. 

             az ellátást igénylő, vagy törvényes  

            képviselőjének aláírása 

 

 

        

………………………………………………. 

         cselekvőképes hozzátartozók aláírása 

 

Kitöltési utasítás 
 

1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, ill. több lakóhely 

esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 

2. Közeli hozzátartozói a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a 

mostoha és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha és a nevelő szülő. 

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell 

feltüntetni. 

4. Az 1., 3., jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 

hónap jövedelmét kell szerepeltetni. 

5. A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőző 12 hónap jövedelmét kell igazolni 
6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy 

annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a 

jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 

7. Az egy főre jutó nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli 

hozzátartozók számával. 

8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett, az érintett közeli hozzátartozónak is alá kell 

írnia. Ha az ellátást igénylő, vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette 

a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


