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A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

 
 

Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

A rendelet célja, hatálya 
 

1. § (1) E rendelet célja, hogy az Önkormányzat által a „Települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása” címmel a Belügyminisztérium felé 

benyújtott és nyertes pályázata keretében a támogatás igénybevétel kapcsolatban a szociális 

rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza. 

(2) Ezen rendelet hatálya Mátraderecske község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. 

§ (1)-(3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki. 

 

A támogatás feltételei  
 

2. § (1) A jogosult részére Mátraderecske Községi Önkormányzat vissza nem térítendő 

természetbeni támogatásként háztartásonként legfeljebb 5 m3 keménylombos tűzifát biztosíthat. 

(2) A rendelkezésre álló 173 m3 keménylombos tűzifa szétosztásánál előnyben kell részesíteni: 

a) az Sztv. szerinti aktív korúak ellátására, 

b) az Sztv. szerinti időskorúak járadékára, 

c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, a települési 

támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) 

jogosult személyt, valamint 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.  

 

Eljárási szabályok  
 

3. § (1) A szociális célú keménylombos tűzifa tüzelőanyag támogatás megállapítása iránti kérelmet 

a Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatalhoz lehet benyújtani. 

(2)A benyújtott kérelmek alapján a szociális célú keménylombos tűzifa tüzelőanyagra való 

jogosultságról Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Szociális-, Oktatási- 

Kulturális és Egészségügyi Bizottság véleménye alapján - egy határozattal dönt. 

(3) A szociális célú keménylombos tűzifa tüzelőanyag támogatást 2020. február 17-ig kell a 

jogosultak között szétosztani.  

(4) A szociális célú keménylombos tűzifa tüzelőanyag átvételét a jogosult az e rendelet 1. 

mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

(5) A szociális célú keménylombos tűzifa tüzelőanyag szállításából és jogosultak részére történő 

eljuttatásából származó költségeket Mátraderecske Községi Önkormányzat viseli, továbbá a 

jogosultaktól ellenszolgáltatást nem kér. 

(6) Az Önkormányzat 2020. március 31-ig a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználását 

teljesíti.  

 



4. § (1) A szociális célú keménylombos tűzifa tüzelőanyag támogatás kizárólagos forrása a 

Belügyminisztérium által megítélt támogatás és a pályázati kiírás szerint számított önerő. 

(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok 

megfelelnek az előírásoknak – el kell utasítani. 

 

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése  
 

5. § A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésével kapcsolatban az Sztv. 17. §-ának 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Hatályba léptető rendelkezések  
 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

 

Mátraderecske, 2019. szeptember 09. 

 

 

 

Forgó Gábor     Dr. Jakab Dorottya 
                            polgármester           jegyző 

 

 

ZÁRADÉK 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.  

Mátraderecske, 2019. szeptember 09. 

 

 

Dr. Jakab Dorottya  

jegyző  

 

 

1. melléklet a 6 / 2019. (IX.09.) önkormányzati rendelethez 

 

 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY  

 

…........................................................ (NÉV) 3246 Mátraderecske, …................................................. 

 

szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Mátraderecske Községi 

Önkormányzatától a szociális célú keménylombos tűzifa tüzelőanyag támogatás keretében 

megállapított természetbeni juttatásként ….................... m3 keménylombos tűzifát átvettem.  

 

Mátraderecske, …...................................                                     …................................................ 

                         aláírás 

                   kérelmező (átvevő) aláírása  
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