
 

 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 13/2019 (XI.05.) önkormányzati rendelete 

alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot: 

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 5 q barnakőszenet biztosít annak 

a személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 200 %-át, azaz 57.000,- Ft-ot feltéve, hogy 

 aktív korúak ellátására, vagy 

 időskorúak járadékára, vagy 

 tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési 

támogatásra jogosult, vagy 

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

(továbbiakban: Gyvt.) szabályozott hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 

 

Ugyanilyen mértékű támogatásra jogosult továbbá az, akinek jövedelme jövedelemhatár nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 400 %-át , azaz 114.000,- Ft-ot nem haladja meg, ha a jogosult 65 életévét betöltötte, és 

egyedülálló. 

 

A támogatás mértéke akár 10 q barnakőszén is lehet annak a – fentiek alapján – jogosult személynek, akinek a 

családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 150 

%-át, azaz 42.750,- Ft-ot. 

 

A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás 

a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 

 

Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra a kérelmező,  

 ha az általa életvitelszerűen lakott ingatlan barnakőszénnel egyáltalán nem fűthető, vagy 

 az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él. 

 

A kérelmeket 2019. november 18. napjáig a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában lehet benyújtani. A 

kérelmek elbírálása a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik, amely a támogatásról legkésőbb 2019. 

november 25. napjáig dönt. A döntést követően a polgármester gondoskodik a tüzelőanyag kiszállításáról. 

 

A kérelem elérhető a Polgármesteri Hivatalban. A kérelemhez mellékelni kell: 

- személyi igazolványt, lakcímkártyát 

- a háztartás jövedelmét igazoló okiratokat 

- időskorúak járadékát igazoló okiratot 

- halmozottan hátrányos helyzetről szóló nyilatkozatot 
 

Beadási határidő: 2019. november 18. 
 

 

Dr. Kovács Gergely 

jegyző  


