
 
GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

12/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2019. (VII.4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 
132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) 
bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló 9/2019.(VII.4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 14. § helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

 
(1) A rendkívüli települési támogatás mértéke 2.000,- Ft-tól 20.000,- Ft-ig terjedhet.   
(2) A 13. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a támogatás mértéke 100.000,- Ft-ig 

terjedhet.   
(3) Természetbeni juttatásként legfeljebb 2 m3 tüzelőanyag állapítható meg annak a 

lakását tűzifával fűtő kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg az 85.500.- Ft-ot, egyszemélyes háztartás (egyedül élő) 
esetén a 114.000.- Ft-ot. A támogatás fűtési idényben egy alkalommal állapítható 
meg, az önkormányzat által megvásárolt tüzelőanyag mennyiség mértékéig. A 
támogatás egy ingatlan esetében egy személy részére állapítható meg. Az Általános 
Igazgatási Csoport a kérelem elbírálása során kérelmező lakásán ellenőrzi a lakás 
fűtési módját, kivéve, ha az más szociális ellátás iránti kérelem elbírálása során 
készült környezettanulmányból ismertté vált és nem feltételezhető abban változás. A 
természetbeni tűzifa támogatás iránti kérelmeket minden év szeptember 01. napjától a 
következő év február 28. napjáig lehet benyújtani.    

(4) A fűtési idényben egy család csak egy jogcímen részesülhet természetbeni tűzifa 
juttatásban. Az ellátás megállapításánál figyelembe kell venni a 15/2015. (XI.23.) 
önkormányzati rendelettel szabályozott természetben nyújtott szociális célú tűzifa 
támogatás keretében nyújtott ellátást is.   

(5) A 13. § (2) bekezdésében szabályozott eset kivételével nem állapítható meg rendkívüli 
települési támogatás annak, aki vagy akinek családtagja egy naptári éven belül két 
alkalommal részesült rendkívüli települési támogatásban.   

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Gyulakeszi, 2019. november 22. 
 

                        Orbán József sk.     dr. Németh Mária Anita sk.   
          polgármester                    jegyző 

 
Kihirdetve: 2019. november 25. 
 

dr. Németh Mária Anita sk.  
         jegyző 


