
Rendelet-tervezet 
ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…../2016. (XII. …..) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól  
 
Ópályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet célja, hatálya 
 
1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális célú tüzelőanyag támogatás igénybevételével 
kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit 
meghatározza. 

(2) Ezen rendelet hatálya Ópályi Községi Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel 
rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki. 

(3) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai 
irányadóak. 
 

2. A támogatás feltételei 
 
2. § Támogatásra jogosult (a továbbiakban: jogosult) az, aki az egyedi döntés 
meghozatalakor: 

a) Ópályi településen bejelentett lakcímű lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a 
településen is lakik, valamint  

b) az általa életvitelszerűen lakott lakást, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiséget 
szilárd tüzelővel fűti, továbbá 

c) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül 
annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e 
támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, 

d)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, és 

e) a c) és d) pontban meghatározott okon kívüli egyéb okból tekinthető szociálisan 
rászorultnak. Ezen rendelet szempontjából azt kell egyéb okból szociálisan rászorultnak 
tekinteni, aki nem minősül vállalkozónak, továbbá – ide nem értve a közfoglalkoztatást, 
valamint a közérdekű önkéntes tevékenységet – semmilyen foglalkoztatási jogviszonnyal (pl.: 
munkaviszonnyal, közalkalmazotti, köztisztviselői, szolgálati, vagy bármely egyéb speciális 
foglalkoztatási jogviszonnyal stb.) sehol nem rendelkezik, s így ebből bármilyen összegű 
rendszeres keresete, jövedelme nem származhat. 
f) a c) és d) pontban meghatározottak előnyt élvezzenek. 

 1 



3. § (1) Egy jogosultat a 2. § c) d) e) pontjaiban meghatározottak közül csak egy jogcímen 
illeti meg a támogatás, akkor is, ha egyidejűleg több jogcím szerint is fennáll a jogosultsága.  

(2) Egy ingatlanon élő több jogosult esetében is csak egy háztartás részesülhet támogatásban, 
a következő sorrend szerint: az a háztartás, amelyikben a tulajdonos, a bérlő, az ingatlant más 
jogcímen használó, illetve azonos jogcím esetén az idősebb személy él. 
(3) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás 
nem állapítható meg. 

(4) Nem jogosult a támogatásra az, aki: 
 5 ha-t meghaladó földtulajdonnal rendelkezik, és azt saját maga műveli 
 tulajdonában erdő van 
 őstermelőként az éves bevétele a 600 000 Ft- ot meghaladja. 

 
3. A támogatás mértéke 

 
4. § Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig, a rászoruló személyeket vissza 
nem térítendő természetbeni támogatásként háztartásonként legfeljebb ……… q szénben 
részesíti. 
 

4. Eljárási rendelkezések 
 

5. § (1) A támogatás az e rendelet (a továbbiakban: Ör.) szerinti átmeneti segélyként történő 
megállapításáról és természetbeni formában való nyújtásáról – a (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel – a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.  

(2) Amennyiben az Ör. 2-3. §-ában meghatározottak alapján megállapított valamennyi 
jogosult számára az Ör. 4. §-ban meghatározott mértéknek megfelelő teljes tüzelőanyag 
hiánytalanul kiszállításra került és azt követően az Ör. 7. §-ának (2) bekezdésben maximált 
mennyiségből még felhasználható keret marad, akkor a fennmaradó keretet a Képviselő-
testület osztja el az Ör-ben foglaltakra és az igénylők létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetére tekintettel.  

(3) A támogatás biztosítását – a jogerős határozat birtokában – mielőbb, legkésőbb azonban 
2017. február 15. napjáig a jogosult lakóhelyére történő, teljes egészében térítésmentes, szén 
kiszállításával és a jogosultnak elismervény aláírása ellenében való átadásával kell 
megvalósítani. A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 
példányban, melyből egy példány a kedvezményezettet, egy példány a támogatásban 
részesültet illeti meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült 
nevét, a tüzelőanyag fajtáját, valamint az átvétel idejét. 

 (4) A kiszállításra csak a bemutatott érvényes személyi azonosító okmányok alapján a 
személyi azonosságnak és az Ör. 2. §-ában írt jogosultsági feltételeknek a Polgármesteri 
Hivatalnál történő hitelt érdemlő előzetes megállapítása, szükség esetén igazolása után, 
személyes átvétel mellett – vagy szabályszerű meghatalmazás alapján meghatalmazott útján – 
kerülhet sor, melynek érdekében a jogosult figyelmét tájékoztató levélben fel kell hívni az 
említett jogosultsági adatok igazolásának szükségességére. Amennyiben a jogosultság 
fennállását az Önkormányzat nyilvántartásából nem lehet hitelt érdemlően megállapítani, 
vagy az köztudomás, illetve más bizonyítás, továbbá a jogosult által bemutatott okiratok 
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alapján sem állapítható meg hitelt érdemlően, úgy a támogatás biztosítására a hitelt érdemlő 
bizonyításig nem kerülhet sor. 
6. § (1) Az Ör. szerinti támogatás biztosítása során a települési támogatások helyi 
szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet nem alkalmazható.  

(2) Az Ör.-ben használt fogalmak tekintetében a hatályos központi jogszabályokban – 
különösen az Szt. és végrehajtási rendeleteiben – foglaltak az irányadóak. 

(3) Az Ör. alkalmazása során az Ör-ben nem szabályozott kérdések tekintetében az Szt. és a 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásait kell – 
értelemszerűen – alkalmazni.  
 

5. A támogatás fedezete 
 
7. § (1) A támogatás fedezetéül a Képviselő-testület   

a) az Önkormányzat számára a központi költségvetésből biztosított 3.798.570,- Ft 
kiegészítő, vissza nem térítendő támogatást, valamint  

b) az Önkormányzat a 2016. évi önkormányzati költségvetésében (a továbbiakban: Kvr.) 
e célra az átmenti segélykereten belül elkülönítetten biztosítandó - szállítási költség összeget – 
jelöli meg.  

(2) A támogatás biztosítására, annak lebonyolítására, elszámolására és ellenőrzésére – 
figyelemmel az Ör.-ben foglaltakra – kerül sor, s ennek alapján legfeljebb 997 q barnakőszén 
használható fel a támogatásra. Ez a keret – fő szabályként, az Ör. ezen §-.ának (3) 
bekezdésében szabályozott esetet kivéve – nem léphető túl.  

(3) Amennyiben az Ör. 2-3. §-ában meghatározottak alapján megállapított valamennyi 
jogosult számára az Ör. 4. §-ban meghatározott mértéknek megfelelő teljes tüzelőanyag 
mennyiség nem nyújt hiánytalanul támogatási lehetőséget, úgy a Polgármester jogosult az Ör. 
ezen §-ának (2) bekezdésben maximált keretet, mennyiséget a Kvr. szociális célú előirányzata 
terhére – a legszükségesebb mértékben – kiegészíteni.   
 

6. Záró rendelkezések 
 
8. § Az Ör. 2016. december ……. napján lép hatályba. 

9. § Az Ör. 2017. május 1. napján hatályát veszti. 

10. § (1) A Képviselő-testület feladatul szabja a Jegyzőnek és a Polgármesternek, hogy a Kvr. 
módosításának Képviselő-testület elé terjesztése során legyenek tekintettel az Ör. 7. §-ában 
foglaltakra. 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Ör. 7. § (2)-(3) 
bekezdései szerinti tüzelőanyag mennyiség szabályszerű beszerzése és elosztása, valamint a 
jogosult lakóhelyére történő kiszállítása érdekében a jogszerű intézkedéseket megtegye, s az 
arra vonatkozó szerződést megkösse. 

(3) A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert azzal, hogy a tüzelőanyag juttatás 
szabályozásáról, a támogatás mértékéről, a szállítás rendjéről és a támogatás szociális 
jelentőségéről a jogosultakat tájékoztassa, a támogatást 2017. február 15-éig használja fel, az 
elszámolást 2017. március 31-éig végezze el.  
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Erdélyi Miklós                                           Dr. Bálint Albert  
 polgármester                                                            jegyző 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet 2016. december……. napján kihirdetésre került. 
 
Ópályi, 2016. december …… 
               Dr. Bálint Albert  
             jegyző 
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