
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13./2015.( XI.04.) 
önkormányzati rendelete A szociális ellátások rendjéről szóló  

23/2013.( XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 47. § (3) bekezdésében, továbbá a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM. rendelet 2. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1.§ 
 
A szociális ellátások rendjéről szóló rendelet kiegészül az alábbi 26/A.§-al 
 

 „26/A.§ (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. 
(IX. 25.) BM rendeletben foglaltak alapján természetbeni juttatásként egyszeri 
alkalommal, a BM rendelet szerint Rétság Város Önkormányzata számára 
megállapított támogatás és az önkormányzat által biztosított saját forrás terhére 
kérelem benyújtásával egyedi elbírálás alapján, szociális célú tűzifa támogatást 
nyújt a szociálisan rászorultak részére. 

 
(2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, 

a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
egyedül élő esetén annak 200 %-át, és 

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről 
nyilatkozatot tesz, 

c) és igénylését 2015. december 15. napig benyújtotta. 
 (3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége 

háztartásonként az egy főre eső jövedelemtől függően 0,5 m3 és 5 m3 között 
állapítható meg.  
(4) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki 

a) aktív korúak ellátására, vagy 
b) időskorúak járadékára, vagy 
c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő 

nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 



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

 
(5) A támogatást kérőnek a (5) bekezdésben foglalt okok fennállását igazolnia 

kell. 
 

(6) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet 
benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kérelem mintát az 1. 
számú függelék tartalmazza. 

 
 (7) A szociális tűzifa támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör 

gyakorlását a Képviselő-testület a Szociális Bizottságra ruházza át. 
 

2.§ 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. március 31. napján 

hatályát veszti.” 
 
 
 


