
Felhívás szociális célú tüzelőanyag támogatás igénybevételére! 

 
 Jobbágyi Község Önkormányzata - Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott támogatási igényével kapcsolatban 
vissza nem térítendő támogatás és önrésze erejéig – a szociálisan rászoruló kérelmezők 
részére természetbeni ellátásként barnakőszén támogatást nyújt. 
 A szociális rászorultságot a települési önkormányzat rendeletben szabályozott 
feltételek megállapításával határozza meg. A szociális tüzelőanyag támogatás helyi 
szabályairól szóló rendelet szabályozza a támogatás benyújtásának, elbírálásának módját, az 
odaítélhető tüzelőanyag (barnakőszén) mennyiséget, valamit a kiosztás szabályait. 
A támogatás iránti kérelmet 2016. december 30. napjáig lehet benyújtani a 
Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást, valamint a lent 
leírt jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példányát.  
A támogatás feltételei Jobbágyi Község Önkormányzatának a szociális célú tüzelőanyag 
támogatásról szóló 16/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete szerint a következők: 
(1)  A Képviselő-testület vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként barnakőszenet 

biztosít annak a személynek, aki 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint 

aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak járadékára, 
ac) települési támogatásra ezen belül különösen lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
(2) Fentieken túl barnakőszén biztosítható annak az egyedülélő személynek, akinek egy főre 

jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át (99.750 Ft-ot) 
nem haladja meg. 

(3) A barnakőszén támogatás ugyanazon helyrajzi számon lévő lakott ingatlanra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások 
számától. 

Nem jogosult szociális célú barnakőszén támogatásra az a személy, akinek lakóingatlana 
barnakőszénnel nem fűthető. 
 
A támogatással kapcsolatos kérdéseikkel a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél 
(Virág Istvánné) érdeklődhetnek az alábbi elérhetőségeken: 
Ügyfélfogadási időben, személyesen:  hétfő és szerda  8.00 – 16.00 óráig,  
      péntek    8.00 - 12.00 óráig. 
Telefonon:  32/475-201 101. melléken. 
E-mail: hivatal@xmail.profinter.hu 
 
Jobbágyi Község Önkormányzata 16/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének részletes 
rendelkezéseit a www.jobbagyi.hu oldalon érhetik el. 
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