
 

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2014. (XI. 25.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés alapján, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 2. §  és 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) 
pontjában, és 47. § (3) bekezdése kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzel ő-
anyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/204.(IX.25.) BM rendeletének végrehajtására  a 
következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-ában foglalt személyekre. 

 
 2. Eljárási rendelkezések 

 
2. § A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2011. 
(XI.08.) önkormányzati rendelet 3. §-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 

3. A jogosultság feltételei 
 
3. § (1) A támogatásra elsősorban az jogosult, aki  
 a) aktív korúak ellátásában, 
 b) időskorúak járadékában, 
 c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban vagy 
 d) lakásfenntartási támogatásban részesül, valamint 

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, egyedül 
élő esetén a 250%-át és a lakásának fűtését vegyes tüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 
(2) A támogatás méltányosságból is megállapítható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszé-
lyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási 
problémákkal küzd. 
(3) A szociális célú tűzifa támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul és rosszhiszem űen 

igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő megállapításról a Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni. 

(4) Háztartásonként legfeljebb 5 köbméter mennyiség ű tűzifa, vagy 10 q szén adható. 
(5) Az önkormányzat a szociális célú tűzifa, vagy szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
 

4. Záró rendelkezések 
 
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet 2015. március 31-én hatályát veszti. 
 
Jászboldogháza, 2014. november 24. 
 
   Szűcs Lajos      dr. Dinai Zoltán 
 polgármester                       jegyző 
 
   Kihirdetve: Jászboldogháza, 2014. november 25.  

dr. Dinai Zoltán 
 jegyző 


