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Nagybánhegyes község 
ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
 

10/2016. (XI.24.) Ör. 
 

RENDELETE 
Nagybánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 
 
 
 
 

 



Nagybánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (XI.24.) önkor-
mányzati rendelete 

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 
 
 
Nagybánhegyes  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvé-
nye 32. cikke (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , a helyi önkormányzatokról szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában, valamint a szociális igaz-
gatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 2. §-ában  meghatározott feladatkö-
rében  eljárva, Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és 
Pénzügyi, valamint Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének figyelembe vételéve az alábbi 
rendelet alkotja: 
 
 
1.§  (1) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. mel-
léklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásával vásárolt 411 
q barnakőszenet biztosít Nagybánhegyes községben életvitelszerűen lakó, lakcímmel rendel-
kező, szociálisan rászoruló személyek, családok részére. 
 (2) E rendelet célja, hogy Nagybánhegyes Község közigazgatási területén élők számára tá-
mogatást nyújtson szociális rászorultság alapján és meghatározza a természetben nyújtott egy-
szeri tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeit, az igénylés menetét. 
 
2.§ (1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza 
nem térítendő természetbeni  támogatásként barnakőszén szociális célú tüzelőanyag támoga-
tásban (továbbiakban: barnakőszén-támogatás) részesíti. 
(2) A barnakőszén-támogatást az önkormányzat térítésmentesen szállítja ki a rászoruló háztar-
tások részére. 
(3)  A juttatás biztosítása szempontjából szociálisan rászorult az a személy, aki 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint aktív 
korúak ellátására vagy időskorúak járadékára jogosult, 
b) a települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján 
települési támogatásra jogosult, 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 
d)akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg egyedül élő esetén a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, családban élő esetében a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. 

(4) A barnakőszén-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
(5) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatás 
nem kérhető. 
 

 
3. §  Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza 
nem térítendő természetbeni támogatásként 

a) egyedül élő személy esetén maximum 4 q, 
b) családban élők esetén maximum 10 q 
barnakőszén  segélyben részesíti. 
 

4. § (1)     A barnakőszén  az 1.  melléklet szerinti kérelem alapján biztosítható. A kérelmet a 
rendelet hatályba lépésétől kezdődően 2016. december  15-ig kell benyújtani a Kaszaperi Kö-
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zös Önkormányzati Hivatal Nagybánhegyesi Kirendeltségén, amelyhez az alábbiakat kell 
csatolni: 
 

a) a rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok 
másolati példánya (az eredeti bemutatása mellett), ha az nem tartható nyilván a hivatal 
nyilvántartásában, 

b) jövedelem igazolást, (munkáltatói igazolás, nyugdíj szelvény, APEH igazolás) 
c) vagyonnyilatkozatot, 
d) Nyilatkozatot, amelyben a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik ar-

ról, hogy a támogatásként kapott barnakőszenet  saját háztartásában használja fel. 3. 
melléklet. 

e) A támogatott a 2. melléklet szerinti átvételi elismervényt ír alá. 
f) A támogatásról a képviselő-testület átruházott hatáskörében a Nagybánhegyes Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Pénzügyi Bizottsága   határozattal 
dönt, a benyújtást követő 15 napon belül. 

g) A döntést követő 5 napon belül a polgármester gondoskodik a barnakőszén kiszállítá-
sáról. 
 
 

5. § A szociális tüzelőanyag a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkor-
mányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatással vásá-
rolt tüzelőanyag kimerüléséig biztosított, ezt követően az önkormányzat  a települési támoga-
tásokról szóló  1/2015. (II. 27.) Ör. rendeletben  foglaltak szerint kell eljárni. 
 
6. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon  lép hatályba, és 2017. március 31-én  hatályát 
veszti. 

 
Nagybánhegyes, 2016. november  23. 
 
                            Farkas Sándor                                                            Giliczó Pálné 
                             polgármester                                                                  jegyző 
 
Kihirdetve: 
 
Nagybánhegyes,  2016. november   24 . 
 
 
                                        Giliczó Pálné 
                                              jegyző 
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                                                   1.  sz melléklet a  10/2016 (XI.24. ) önkormányzati rendelethez 
A kérelem benyújtható:2016. december 15-ig 
 

Kérelem 
1.A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 
Ne-
ve:………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
Születési neve: 
…………………………………………………………………………………………………
……………………. 
Anyja neve: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
Születési hely, és idő: 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 
Lakóhely: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
kérem, hogy részemre Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális tüzelőanyag 
támogatásáról szóló ………/2016(XI.23.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni jutta-
tásként …………….q barnakőszenet biztosítani. 
2.A kérelmező családi állapota: 
                egyedülálló 
                házastársával élettársával él együtt 
3.A kérelmező: 
                fogyatékossági támogatásban részesül 
                fogyatékossági támogatásban nem részesül. 
4.A házastárs / élettárs személyi adatai: 
Ne-
ve……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
Születési ne-
ve:……………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 
Anyja ne-
ve:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
Születési hely és 
idő:…………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
Lakó-
hely:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
5.A kérelmező házastárs élettársa 
               fogyatékossági támogatásban részesül: 
               fogyatékossági támogatásban nem részesül. 
6.A kérelmezővel együtt élő eltartott gyerekeinek száma összese:…………..fő 
 

Név születési hely, 
idő 

16. életévét betöltött 
személy esetén az oktatá-
si intézmény neve 

Megjegyzés* 

    
    
    
    
 
ebbe az oszlopba kell feltüntetni, ha 
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*a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy 
terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak, 
*a 16-20 év közötti gyermek nem jár intézménybe, de önálló keresettel ű nem rendelkezik, vagy 
*életkorától függetlenül a tartós beteg vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. 
életévének betöltését megelőzően is  fennállt. 
7. A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jöve-
delme forintban: 
A jövedelem típusa 
 

Kérelmező Házastárs 
(élettársa) 

gyermek gyermek gyermek gyermek 

1.munkaviszonyból és 
más foglalkoztatási jogvi-
szonyból származó, ebből 
közfog. 

      

2.Társas és egyéni vállal-
kozásból, őstermelői illet-
ve szellemi és más önálló 
tevékenységből szárm. 

      

3.alkalmi munkavégzésből 
származó jövedelem 

      

4.táppénz, gyermekgon-
dozási tám. 

      

5.Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

      

6.Önkormányzat és mun-
kaügyi szervek által folyó-
sított ellátások. 

      

7.Egyéb jövedelem       
8.Összes jövedelem 
 

      

Büntető jogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy 
*kérelmező: 
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III.tv.10§-ának  (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorlószerv- az állami 
adóhatóság illetékes igazgatósága útján , valamint a Kincstár által egységes szociális nyilvántartásban szereplő 
adatok alapján –ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szerepllő adatoknak eljárás során történő felhasználásához. 
 
Nagybánhegyes 2016…………………………………….. 
                                               
                                                                                                                                          
……………………………………. 
                                                                                                                                             kérelmező aláírása 
A szociális ellátás folyósítását igazolom. 
Nagybánhegyes,2016………………………………. 
                                                                                                                                             ügyintéző 
A szociális és Pénzügyi Bizottság döntése: 
A kérelmező részére a Szociális és Pénzügyi Bizottság _____/2016.(_________)számú határozatával--------------
-q barnakőszenet biztosít vissza nem térintendő természetbeni juttatásként. 
Nagybánhegyes, 2016……………….. 
 
                                                                                                                              Molnárné Iván Éva 
                                                                                                                                  Bizottság elnöke 
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   2. számú melléklet a 10/2016. (XI.24.) önkormányzati  rendelethez 
 
 
 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
 
 
 
…………………………………………………..(név) Nagybánhe-
gyes,……………………………… utca……………..szám  alatti lakos aláírásommal el-
ismerem, hogy a mai napon Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képvise-
lő_testületének a szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló______2016 (___________) 
önkormányzati rendelet alapján megállapított természetbeni juttatásként _______q meny-
nyiségű barnakőszenet átvettem. 
 
 
 
Nagybánhegyes, 2016…………………………………….. 
 
 
 
 
…………………………………………...                                                             
……………………………………………… 
               átadó                                                                                                                átvevő 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                        3.számú melléklet a 10/2016.(XI.24.) Örsz. rendelethez 
 
 

Nyilatkozat 

 
 
Alul-
írott___________________________________Nagybánhegyes____________________u.__
____sz. alatti lakos büntetőjogi felelőségem tudatában nyilatkozom, hogy a  támogatásként 
kapott barnakőszenet saját háztartásomban használom fel. 
 
 
Nagybánhegyes, 2016……………………………… 
 
 
 
                                                                                                       __________________________ 
                                                                                                                      nyilatkozat tevő 
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