
 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 21/2017. (XI.30.), 
a 13/2017. (VIII.8.), a 21/2016. (XI.23.), a 13/2016. (IX.14.), a 11/2015. (IX.30.) 

rendeletével módosított 12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete 
a szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól egységes szerkezetbe 

foglalva 
 
 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja, és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében 
eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 45. § (1) bekezdésében, továbbá 47. § (1) és (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
(1) E rendelet területi hatálya Zsombó nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 
 
(2) E rendelet személyi hatálya Zsombó nagyközség közigazgatási területén 

lakóhellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ban meghatározott személyekre 
terjed ki. 

 
 

2. § 
 
1,2,3,4(1) A Képviselő-testület kérelemre, egyedi elbírálás alapján természetbeni 

juttatásként tüzelőanyag támogatást nyújt azon szociális rászorultaknak, akik 
háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 36.000,- 
Ft-ot, egyedül élő esetén nem haladhatja meg a havi jövedelem a 37.000,- Ft-ot. 

  
 A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek: 

a) az aktív korúak ellátása keretében 
 
aa) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra; 
ab) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra; 

 
b) az időskorúak járadékában részesülő személyek; 
c) települési támogatásra, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására (e támogatásban részesülők közül különösen a 
települési lakásfenntartási támogatásban részesülők) jogosultak; 

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

 
5,6,7,8(2) Az eljárás kérelemre indul, az indokolást is tartalmazó kérelmet, a 

Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani – 2017. november 
30. napjáig – az erre rendszeresített formanyomtatványon. 

                                                 
1 Módosította a 11/2015. (IX.30.) rendelet 1. §-a – Hatályos 2015. október 1-től 
2 Módosította a 13/2016. (IX.14.) rendelet 1. §-a – Hatályos 2016. szeptember 15-től 
3 Módosította a 21/2016. (XI.23.) rendelet 1. §-a – Hatályos 2016. november 23-tól 
4 Módosította a 21/2017. (XI.30.) rendelet 1. §-a – Hatályos 2017. november 30-tól 
5 Módosította a 11/2015. (IX.30.) rendelet 2. §-a – Hatályos 2015. október 1-től 
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9(3) A kérelemhez csatolni kell Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, 
valamint a gyermekek védelme érdekében működtetett helyi, személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) rendeletének 4. § (3)-(4) 
bekezdésében foglaltakat.  

 
(4) A jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell 

eljárni. 
 
(5)  Ezen rendelet alapján, az egy háztartáson belüli kérelmezők egyszer jogosultak 

támogatásra. 
 
 

3. § 
 
(1) A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás mennyisége 

legfeljebb 5 m3 tűzifa háztartásonként. 
 
10(2)  
 
 

4. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zsombó Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásának 
szabályairól szóló 17/2013. (X.10.) önkormányzati rendelete, valamint az ezt 
módosító 19/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 

Gyuris Zsolt        dr. Csúcs Áron 
polgármester jegyző 

 
 
Kihirdetve: 2014. szeptember 30. napján 
 
 
         dr. Csúcs Áron 
 jegyző 
 
Egységes szerkezetbe foglalva 2017. november 30-án. 
 
 

 dr. Csúcs Áron 
            jegyző 

                                                                                                                                                         
6 Módosította a 13/2016. (IX.14.) rendelet 2. §-a – Hatályos 2016. szeptember 15-től 
7 Módosította a 13/2017. (VIII.8.) rendelet 1. §-a – Hatályos 2017. augusztus 9-től 
8 Módosította a 21/2017. (XI.30.) rendelet 2. §-a – Hatályos 2017. november 30-tól 
9 Módosította a 11/2015. (IX.30.) rendelet 3. §-a – Hatályos 2015. október 1-től 
10 Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (IX.14.) rendelet 3. §-a – Hatályos 2016. szeptember 15-től 


