
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról 

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva - Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 32. § 
(2) bekezdés ab) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi 
Ügyeket Ellátó Bizottsága véleményének ismeretében - a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat által – Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 9. pontjában szabályozott települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímében 
foglaltakra tekintettel – biztosított szociális célú tüzelőanyag támogatási ellátás 
igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a 
jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról. 
 

2. § 
 

(1) Szociális célú tüzelőanyag támogatás állapítható meg a Kiszombor nagyközség 
közigazgatási területén élő szociálisan rászorultak részére. 
(2) A szociális célú tüzelőanyag támogatás szempontjából szociálisan rászorult, aki  
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint 
   aa) aktív korúak ellátására, vagy  
   ab) időskorúak járadékára, vagy 
b) települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja, vagy 
d) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
265 %-át, 70. életévét betöltött kérelmező esetén 275 %-át, egyedül élő esetén pedig a 315 %-
át nem haladja meg. 
 

3. § 
 

(1) A szociális célú tüzelőanyag támogatás mértéke lakóingatlanonként legalább 4 mázsa, de 
legfeljebb 8 mázsa barnakőszén.  
(2) A szociális célú tüzelőanyag támogatás kizárólag természetben nyújtható. 
 

4. § 
 
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet szerinti kérelem benyújtásával indul. 
(2) A kérelmeket 2020. január 10. napjáig folyamatosan lehet benyújtani a Kiszombori 
Polgármesteri Hivatalnál. 
 



5. § 
 
(1) A szociális célú tüzelőanyag támogatással kapcsolatos első fokú hatáskört Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi 
Ügyeket Ellátó Bizottságára ruházza át. A támogatást határozattal – a képviselő-testület által 
átruházott hatáskörben – a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság 
állapítja meg.  
(2) A barnakőszén átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával 
igazolja. 
 

6. § 
 
A támogatás fedezetét a képviselő-testület a költségvetési rendeletében a természetben nyújtott 
segélykeret terhére biztosítja. 
 

7. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet 2020. február 18-án hatályát veszti. 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2019. szeptember 26. 
     

 
Dr. Kárpáti Tibor 

          jegyző 
 
 


