
Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2022.(VI.30.) rendelete  

a természetben nyújtott szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 
 
Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 
(1) bekezdés 8 a. pontjában, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a természetben nyújtott szociális 
tüzelőanyag juttatásáról a következő rendeletet alkotja. 

 
A támogatásra vonatkozó általános szabályok 

1. A rendelet célja, hatálya 
 

1. § 

(1) E rendelet célja, hogy Balástya településen élők részére térítésmentesen támogatást 
nyújtson szociális rászorultság alapján, természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag 
juttatásával. 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Balástya közigazgatási területén állandó lakcímmel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező lakosokra. 

(3) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) és a pénzbeli és természetben szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, folyósításának szabályairól szóló 63/2006. 
(III.27.) Korm. rendeletben foglaltakat jelen rendeletben meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

(4) Jelen rendeletben használt család, háztartás, egyedülálló fogalmakra a Sztv-ben 
meghatározottakat kell alkalmazni. 

2. A támogatás feltételei 

2.§ 

a.  A helyi önkormányzat a rendelkezésre álló támogatási keret mértékéig a rászoruló 
háztartásokat vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 10 q szociális barnakőszén 
támogatásban részesíti. 

b. E rendelet alkalmazásában rászorulónak kell tekinteni, akik háztartásában az egy főre 
eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-t, egyedül élő esetében a 250%-t. 

c. Különös méltánylást érdemlő körülmény esetén a hatáskör gyakorlója a támogatás 
megállapítása során az egy főre jutó jövedelemhatár tekintetében eltérhet.  

d. Különös méltánylást érdemlő körülmény: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, 
munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli helyzet vagy a 
létfenntartást veszélyeztető körülmény bekövetkezése, megléte.  

e. A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni: 
a) Gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülőt; 
b) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban vagy 

időskorúak járadékában részesülőt; 
c) Ápolási díjban részesülőt; 



d) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában részesülőket; 

e) települési támogatásra jogosultakat; 
f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 
családot; 

g) 3 vagy annál több gyermeket nevelő családot. 

f. Ha ugyanazon ingatlanban több háztartás is található, azt a kérelmező/támogatott a 
nevére kiállított közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni. A tüzelőanyag 
támogatást háztartásonként kell megállapítani. Amennyiben egy ingatlanról több 
kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.  

g. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal 
megosztott lakás lakrészeit. Szociális tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakásra csak 
egy jogosultnak állapítható meg. 

 
3. § 

(1)Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül a 2. §-ban 
meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család, aki barnakőszénnel 
egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik életvitel-szerűen. 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitel-szerűen senki sem él, a 
támogatás nem igényelhető. 

3. A támogatás igénylésének menete 
 

4. § 
 

(1) Az eljárás megindítása történhet a rendelet 1. sz. melléklete szerinti kérelemre vagy 
hivatalból. 

(2) A kérelmeket 2022.12.02. napjáig a Balástyai Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. 
Pótigény benyújtására 2023.01.06. napjáig van lehetőség. A határidő elmulasztása 
jogvesztő. 

(3) A kérelmek elbírálása a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik, a bizottság a 
támogatásról a következő rendes ülésen dönt. 

(4) A tüzelőanyag kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik, a szállításából eredő 
költség az önkormányzatot terheli. 

(5) A tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet 2. sz. melléklet szerinti átvételi 
elismervény aláírásával igazolja. 

 
5. § 

 
(1) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzése céljából az eljárás 
során környezettanulmány készíthető. 
(2) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tüzelőanyagot értékesíti, 
vagy utólag megállapításra kelül, hogy azt nem az arra jogosult kapta, köteles a részére 
ingyenesen juttatott tüzelőanyag ellenértékét és a kiszállítás költségét megfizetni. 

 
 



4. Záró rendelkezések 
 

6. § 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti Balástya Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 8/2021. (VII.28.) önkormányzati rendelete. 
 
Balástya, 2022. június 30. 
 
 

Ujvári László      Dr. Nagy-Elekes Petra 
polgármester       jegyző 

 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2022. június 30.  
 
 
 
Dr. Nagy-Elekes Petra  
jegyző 

 
  



1. melléklet a    /2022 (VI.30.) rendelethez 

KÉRELEM 
a természetben nyújtott szociális tüzelőanyag támogatáshoz 

 
I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
1. Személyi adatok 

Neve: _________________________________________________________________ 

Születési neve: __________________________________________________________ 

Anyja neve: ____________________________________________________________ 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): __________________________________________ 

Lakóhely: ______________________________________________________________ 

Tartózkodási hely: _______________________________________________________ 

Tényleges tartózkodási hely: _______________________________________________ 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: _______________________________________ 

Telefonszám: ___________________________________________________________ 

Alulírott azzal a kéréssel fordulok a fenti hivatalhoz, hogy részemre természetbeni juttatásként 
barnakőszenet biztosítani szíveskedjék. 

Kérelmező háztartásában együtt élő, ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek adatai: 

   A  B  C  D 
   Név 

(születési név) 
 Születési helye, ideje 

(év, hó, nap)  Anyja neve  Társadalombiztosítási 
Azonosító 

Jele 
 1.   

 
      

 2.   
 

      

 3.   
 

      

 4.   
 

      

 5.   
 

      

 
A lakcímemen _____ fő van bejelentkezve, azonban 

_______________________________________________________ (név, születési dátum) 

_______________________________________________________ (név, születési dátum) 

_______________________________________________________ (név, születési dátum) 

életvitel-szerűen nem ezen a lakcímen él. 



Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett 
tagjai között van olyan személy, aki*: 

a. Gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő; 
b. 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban vagy időskorúak 

járadékában részesül; 
c. Ápolási díjban részesülő; 
d. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 

aktív korúak ellátásában részesül; 
e. települési támogatásra jogosult; 
f. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család; 
g. 3 vagy annál több gyermeket nevelő család. 

*(Megfelelő pontot aláhúzással jelölje) 

 
Kijelentem, hogy a Balástya, _______________________________ szám alatti ingatlan 
barnakőszénnel fűthető. 

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
a) élettársam, házastársam nincsen vagy/ házastársamtól külön élek, élettársam nincsen 

(a megfelelő rész aláhúzandó) gyermekeimet egyedül nevelem, 
b) életvitel-szerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 
c) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő személyes adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 
történő megismeréséhez és felhasználásához. 

2. Jövedelmi adatok 
A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:  
A kérelmező és a vele egy családban élő közeli hozzátartozója éves nyugdíjösszesítőjét és – a 
kérelem benyújtását megelőző hónap – nyugdíjszelvényét, vagy a nyugdíj összegét tartalmazó 
banki átutalási igazolását, munkaviszonyból származó jövedelméről szóló igazolását, 
vállalkozó, őstermelő esetén az előző évi adóbevallás másolatát, vagy NAV (Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal) igazolást és az adóbevallással lezárt időszak és a kérelem benyújtását megelőző 
hónapig keletkezett jövedelemről nyilatkozatot (havi bontásban könyvelői igazolást, ennek 
hiányában a vállalkozó saját nyilatkozatát), ösztöndíj esetén a kérelem benyújtását megelőző 
12 hónapra vonatkozó igazolást (a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított 
igazolással vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott adatlappal). Gyermektartásdíj, 
rokoni támogatás vagy egyéb jogcímen szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző 12 hónap jövedelmének egy havi átlagáról kiállított nyilatkozatot kell csatolni. 
 

 * Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási 
hellyel is rendelkezik. 



A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:  
   A  B  C 
   A jövedelem típusa  Kérelmező  A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további  
személyek 

 1.  Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 
ebből: közfoglalkoztatásból 
származó 

            

 2. 
 
 
 

 Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

            

3. Pénzbeli és természetbeni 
béren kívüli juttatás 1/12-ed 
része 

      

4.  Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből, vagyoni 
értékű jog átruházásából 
származó évi jövedelem 1/12 
része 

      

5. Táppénz, gyermek ellátáshoz 
kapcsolódó ellátások 
(csecsemőgondozási díj, 
GYED, GYES, GYET, 
GYOD, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás)  

            

6.  Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

            

7.  Önkormányzat, járási hivatal 
és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

            

8.  Egyéb jövedelem (pl: 
ösztöndíj) 

            

9.  Összes jövedelem             
 

Egy főre eső jövedelem: _______________________________ 
 
Dátum: Balástya, 2022. __________________________ 
 
 

___________________________________ 
                  kérelmező aláírása 



2. melléklet a …/2022 (VI.30.) rendelethez 
 
 

Átvételi elismervény 
 
 

________________________(név) 6764 Balástya __________________________________ 

szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Balástya Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális tüzelőanyag támogatás helyi 

szabályairól szóló …/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján, a ________________ 

számú határozattal megállapított természetbeni juttatásként _____________ q mennyiségű 

barnakőszenet átvettem. 

 

 

Balástya, 2022. ________________________ 
 
 
 
 
 
________________________    ____________________________ 
         átadó        átvevő 
 
 
 
 
 
 
 


