
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2020.(X.7.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tüzelőanyag juttatásról 
 Hatályos: 2022. 09. 23 

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) 

bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében és 45. §-ának (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bősárkány nagyközség közigazgatási területén 

állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre. 

(2) A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására 

továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit, illetve a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről 

és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit az 

e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

2. §1 A természetben nyújtott szociális tüzelőanyag támogatásra az 1. §-ban 

meghatározott személy jogosult, akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem 

haladja meg: 

a) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 6-szorosát, 

b) több fős háztartásban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 4-szeresét, 

és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

3. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó 

– nem vállalkozásból származó, illetve őstermelői tevékenységből származó - jövedelem 

esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel 

szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát 

kell figyelme venni. 

(2) A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen: 

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás 

folyósításának igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata, 

b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében: 
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- foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás, 

- egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző 

év, illetve a tárgyévre vonatkozó időszak személyi jövedelemadójának mértékéről szóló 

adóhatósági igazolás, 

c) alkalmi munkát végzők esetében egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazás 

igazolása, ennek hiányában a tevékenységet végző nyilatkozata. 

(3) Az igénylés során előnyt élvez az, aki az Szt. szerinti 

a) aktív korúak ellátására, 

b) időskorúak járadékára, 

c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatásra jogosult. 

(4) Az igénylés során előnyt élvez, továbbá az, aki az Gyvt-ben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 

(5) Az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

4. § (1) Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az e 

rendeletben meghatározott juttatásra vonatkozóan az eljárási és döntési jogosultságot a 

Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. 

(2) A juttatás kérelemre, vagy hivatalból is megállapítható. 

(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa juttatás állapítható meg. 

5. § A szociális tüzelőanyag juttatás iránti kérelmet az önkormányzati hivatalban lehet 

benyújtani a jövedelemigazolások csatolásával minden év november 30-ig. 

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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