
 

Szany Nagyközség Önkormányzata   

Képviselő-testületének 

8/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete 

 

 szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. 

 

 

Szany Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott 

rendeletalkotási jogkörében a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásnak feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

1. §  A rendelet hatálya Szany nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 

rendelkező, életvitelszerűen a községben élő személyekre terjed ki. 

 

2. § (1)1 Szociális célú keménylombos tűzifa támogatásra különösen az a szociálisan 

rászorult személy jogosult, akinek háztartásában a fűtés fatüzelésre alkalmas 

tüzelőberendezéssel  biztosított, az egy főre jutó havi jövedelem családban élő esetében az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében a 300 %-át  

nem haladja meg és a háztartás  tagjai  egyikének sincs vagyona.  

             

 (2)2 A kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a személyek, akik  

  a) aktív korúak ellátásában, 

  b) időskorúak járadékában részesülnek; 

  c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben               

                            szabályozott halmozottan hátrányos  helyzetű családban élnek; 

                        továbbá  

  d) aki egyedülálló nyugdíjas, 

  e) a 70 év feletti házaspár, 

  f) aki gyermekét egyedül nevelő szülő, 

  g) akinek családjában tartós beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él, 

  h) települési támogatásban részesül. 

 

 (3) Jelen rendelet esetében vagyonnak minősül: az értékesíthető személygépkocsi,  

      mezőgazdasági gép, motorkerékpár, ingatlan, termőföld. Nem számít vagyonnak a      

      kérelmező által lakott lakás.  

 

 4)3 A háztartásonként legfeljebb 5m3 keménylombos tűzifa adható. 

 5)4 Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

 

 

                                                
1 Módosította a 7/2016. (XII.1.). önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. december 1-től. 
2 Módosította a 7/2016. (XII.1.). önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. december 1-től. 
3 Módosította a 7/2016. (XII.1.). önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. december 1-től. 
4 A 2.§ (5). bekezdéssel egészül ki a 7/2016. (XII.1). önkormányzati rendelet alapján. Hatályos 2016. december 

1-től. 



3. § (1)5 A támogatás iránti kérelmet 2016. december 20-ig szóban, vagy írásban lehet 

előterjeszteni a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal). A szóban 

előterjesztett kérelmet a hivatal írásba foglalja.   

 

 (2) A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek a saját és a háztartás tagjainak jövedelmi      

       viszonyait a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló     

      3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint  kell 

       igazolnia. 

 

4. §  (1) A kérelmek elbírálása a polgármester hatásköre. 

 

 (2) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás  

      során a Hivatal környezettanulmányt készíthet. 

 

 (3) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti,  

       vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a 

       továbbiakban ugyanilyen jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható. 

 

 

5.  §  A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

                   

                         Németh Gergely                                              Funtek János 

                          polgármester                                                      jegyző 

 

 

                                                
5 Módosította a 7/2016. (XII.1.). önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. december 1-től. 


