
 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2017. (XI.16.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról 

 

Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) Szociális célú tüzelőanyag vásárlás természetbeni ellátásként adható annak a személynek 

vagy családnak, aki:  

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra 

jogosult személy, aki barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és a 

lakás téli fűtését ezzel biztosítja;  

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő személy, aki 

barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és a lakás téli fűtését ezzel 

biztosítja; 

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülő személy, aki barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel 

rendelkezik, és a lakás téli fűtését ezzel biztosítja; 

d) 70 év feletti, a településen állandó lakcímmel rendelkező személy, aki barnakőszén 

tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és a lakás téli fűtését ezzel biztosítja.  

 

2. § 

 

A támogatás méltányosságból is megállapítható, a települési támogatás megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglalt körülmények alapján.  

 

3.§ 

 

(1) A szociális célú tüzelőanyag támogatás mértéke jogosultanként 2,5 mázsa. 

(2) A szociális célú tüzelőanyag támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az 

önkormányzat gondoskodik.  

(3) A szociális célú tüzelőanyag támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult 

aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.  

 

4.§ 

 

(1) A szociális célú tüzelőanyag támogatást a jogosult részére az 1. § -ban megállapított 

feltételek fennállása esetén a polgármester hivatalból lefolytatott eljárás során állapítja meg.  

(2) A méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett 

ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről a 

Képviselő-testület Humán Szociális és Sport Bizottsága jogosult dönteni.  

 

 



 

 

5.§ 

 

Jelen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, 2018. március 31.-én hatályát 

veszti.  

 

Tiszakeszi, 2017. november 10.  

 

 

Sipos Imre         Kruj Tímea 

           polgármester                      jegyző 

 

 

ZÁRADÉK:  

 

A rendelet kihirdetése megtörtént! 

 

Tiszakeszi, 2017. november 16.  

 

      Kruj Tímea jegyző 


