
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (X. 29.) 

önkormányzati rendelete 

a téli tüzelő támogatás módosításáról 

 

 

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő testülete Magyarország helyi 

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

meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 26. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2020 (IX.30.) önkormányzati 

rendeletének 1. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő-testülete természetbeni tüzelőanyag-

támogatásként, ellenszolgáltatás nélkül, kérelmezőnként legfeljebb 10 mázsa barnakőszén 

támogatást biztosíthat a jelen rendelet 2. § - ában meghatározott szerint – a Nagyfüged 

településen állandó bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező, szociálisan rászorulónak minősülő magánszemélyeknek.” 

 

 

2.§ 

 

Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2020 (IX.30.) önkormányzati 

rendeletének 2. § kiegészül a (2b)  és (2c) bekezdéssel az alábbiak szerint: 

 

„(2b) Amennyiben a szociálisan rászorult személyek részére a természetbeni tüzelőanyag 

támogatás megítélésre került, és még az önkormányzat rendelkezésre áll barnakőszén, úgy 

változatlan mennyiségben jogosulttá válik a tüzelő támogatása az, akinek kérelme korábban 

jövedelmi viszonyaira tekintettel elutasításra került, majd amennyiben még mindig 

rendelkezésre áll barnakőszén, kérelem alapján - jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül 

barnakőszén támogatásban részesül az a személy, aki bizonyítja, hogy nem vezetékes 

földgázzal fűt. 

 

(2c) Azon kérelmezők vonatkozásában, akik jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül részesülnek 

a tüzelő támogatásban, az összes kérelem beérkezését követően, közöttük egyenlően elosztva, 

de 10 mázsát nem meghaladó mennyiségben kerül megállapításra a barnakőszén kapott 

mennyisége.”   

 

                                                                    3. § 

 

Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2020 (IX.30.) önkormányzati 

rendeletének 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 



 „(1) A tüzelő támogatás megállapítás iránti kérelmeket az e rendelet 1. melléklete szerinti 

nyomtatványon tárgyév 2020. október 31. napjáig – amennyiben a rendelkezésre álló tüzelő-

keret nem merül ki, legkésőbb 2020. november 31. napjáig – lehet benyújtani a Vámosgyörki 

Közös Önkormányzati Hivatal Nagyfügedi Kirendeltségének székhelyére.” 

 

 

4. § 

 

 Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2020 (IX.30.) önkormányzati 

rendeletének 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A Szociális Bizottság elutasítja a kérelmet, ha 

                     a) a kérelmező a kérelmet nem az e rendelet szerinti         

formanyomtatványon nyújtotta be, vagy 

                     b) ha az 5. § alkalmazásával valamennyi természetbeni juttatásként  

      nyújtandó tüzelő-keret kimerült.” 

 

5. § 

 

Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2020 (IX.30.) önkormányzati 

rendeletének 5. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

 

6. § 

 

Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2020 (IX.30.) önkormányzati 

rendeletének 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A Szociális Bizottság a kérelmek elbírálása során először a 2.§ (2) bekezdésében 

foglalt kérelmezők ügyében hoz döntést. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltakat követően még rendelkezésre áll  

természetbeni juttatásként nyújtható tüzelő-keretből, a Szociális Bizottság elbírálja a 2.§ (2) 

bekezdésében foglaltaknak nem megfelelő, 2. § (2b) bekezdés szerinti kérelmezők kérelmeit is. 

(3)”  

 

7. § 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba lép, majd az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Nagyfüged, 2020. október 16. 

 

 

 Juhász Jánosné                                                      Dr. Horváth Csilla 

                       polgármester                                                           aljegyző 

 



 
 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése: 2020. október 29. 

 

 

Dr. Horváth Csilla 

aljegyző 


