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13/2022. (XI. 3.) 

ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETE 

a szociális célú barnakőszén  támogatás helyi szabályairól 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 
 

A támogatásra vonatkozó általános szabályok 

 

1.   A rendelet célja, hatálya 

 

1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a központi költségvetés a helyi 

önkormányzat részére szociális célú barnakőszén vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatást nyújt. 

 

(2) E rendelet célja, hogy a Zagyvarékas településen élők részére támogatást nyújtson 

szociális rászorultsága alapján - tekintettel a törvényi felhatalmazásra- meghatározza a 

természetben nyújtott szociális ellátás, mint egyszeri barnakőszén juttatás ellátási forma 

jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét. 

 

(3) E rendelet hatálya kiterjed Zagyvarékas Község közigazgatási területén lakóhellyel 

vagy a tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre, amennyiben 

életvitelszerűen a településen tartózkodnak. 

 

(4) Az e rendeletben használt fogalmakra a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell 

alkalmazni. 

 

2. A támogatás feltételei 

 
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, 
barnakőszenet biztosít                        e l s ős o r b  a n   a n n a k  a  személynek, aki 

 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvény szerint: aa) aktív korúak ellátására, 

ab) időskorúak járadékára, 

ac) rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/ jogosult, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelő család, valamint 

c)  annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, 

akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%-át (2022. évben: 

114.000.-Ft). 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő 



barnakőszén támogatást nem biztosít. 

 

(3) A barnakőszén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy 

fűtési idényben csak egy alkalommal állapítható meg, kizárólag természetbeni ellátás 

formájában, legfeljebb 10 q mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek és 

háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a 

kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 

 

3. § (1) Nem jogosult szociális célú barnakőszén támogatásra – függetlenül a 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család, amelynek 

ingatlana nem rendelkezik barnakőszénnel történő fűtésre alkalmas berendezéssel. 

 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, 

támogatás nem kérhető. 

 

(3) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tüzelőt értékesíti, 

vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt ne a jogosult igényelte és kapta, a támogatott 

köteles az ingyenesen biztosított tüzelő önkormányzat által megfizetett, számlával 

igazolt költségének visszafizetésére, továbbá a következő két év során ugyanezen 

jogcímen való juttatásból kizárásra kerül. 

 

3. Eljárási szabályok 

 

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti 

kérelemre indul. A kérelemhez csatolni szükséges a jogosultság meglétét igazoló iratot, 

ha az nem áll a hivatal rendelkezésére. Amennyiben kérelmező nem csatolja kérelméhez 

a jogosultság meglétét igazoló iratot az eljáró hatóság hivatalból szerzi be. 

(2) A kérelmeket 2022. november 07. napjától 2022. november 22. napjáig lehet a 

Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Szociális irodájában benyújtani. A határidő 
elmulasztása jogvesztő. 

(3) A kérelmek elbírálását Zagyvarékas Község Önkormányzatának Szociális 

Bizottsága hatáskörébe ruházza át.  A Szociális Bizottság legkésőbb 2022. december 

31. napjáig dönt. 
(4) A barnakőszén átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi 

elismervény aláírásával igazolja. A barnakőszén házhozszállításáról 2023. február 15. 

napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. 

4. Záró rendelkezések 
 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba 

lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg Zagyvarékas 

Község Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális célú barnakőszén támogatás 

helyi szabályairól szóló 11/2021. (X.14.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 

Zagyvarékas, 2022. november 3. 

 

 

 

 

 

Polónyi László Dr. F e k e t e   N ó r a 
                    polgármester           jegyző 


