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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 

 
Az ülés  

időpontja: 2018. október 17. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

ülésterme 

(6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.) 
minősítése: nyilvános 

jellege: rendes 

 

sorszáma: 2018/10 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Nagy Emese alpolgármester, képviselő 

Ocskó László képviselő 

dr. Jaksa Tibor aljegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

- igazoltan: Fülöp Pál képviselő 

Gyurász Sándor Lászlóné képviselő 

Sági Mihály képviselő 

- igazolatlanul: - 

 
Máté Gábor polgármester: Megállapítom, hogy határozatképes a képviselő-testület, a hét fős 
tagságból jelen van négy fő. Kérdezném, hogy a képviselő-testület napirendjeire van-e egyéb 
javaslat? Amennyiben nincs, aki megszavazza, elfogadja a képviselő-testület négy napirendi 
pontját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
63/2018.(X.17.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) Rendelet-alkotás a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag kiegészítő juttatásáról 
2.) Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
3.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
4.) Kérdések, bejelentések 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Rendelet-alkotás a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag kiegészítő 
juttatásáról 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pontunk, rendelet-alkotás a 2017 évi szociális célú 
tüzelőanyag kiegészítő juttatásáról. A bizottságnál volt egy furcsa kérdés, nem tudták mi a két 
napirendi pont között a különbség. Ezt így elmondom mindjárt. A lényeg az, hogy február, március 
környékén kaptunk egy olyan kiegészítő támogatást, ami 228 ezer forint körüli összegről van szó, 
ami a tavalyi tűzifa támogatás kiegészítését szolgálta. Az elszámolást az idei tüzelőanyag 
támogatás keretében lehet ugyanúgy elszámolni 2019. februárig. Azok részesülhetnek benne, akik 
tavaly részesültek, azok közül válogathatunk majd személyeket. Nem kell az illetőnek külön 
kérvényt benyújtani, hanem automatikusan itt a mai rendelet alapján megállapított módon 
juthatnak hozzá a szociális tűzifához. Nem egyszerű a kérdés, mert itt közben volt agyalás azon, 
hogy most ez 24 m3-re volt ez eredetileg méretezve, de már ma nem futja a 24 m3-t az összeg, 
viszont az összeget nem kívánjuk túllépni. Tehát ebből az összegből amennyi tűzifa 
megvásárolható annyit fogunk megvásárolni. Itt vannak kötöttségek, hogy kitől szerezhetjük be. 
Tudjuk azt, hogy a tűzifa nagyon korlátozott mennyiségben van, nem is tudom, hogy ezt is hogyan 
fogjuk megszerezni. Mindenesetre a Vízhányó Lászlóval beszéltem ezt a mennyiséget, ezt a 20-21 
m3-nyit, ami majd ebből kijön, tudják produkálni de, nagyobb mennyiségért tavaly sem 
kapkodtunk nagyon. Az van, ami elérhető, messzebbről pedig nincs értelme elhozni. Ebből jött a 
második napirendi ponti döntésünk is, ezt fogja gyakorlatilag tükrözni. Annyi még a rendelethez, 
hogy alapban úgy szeretném az elosztást megoldani, hogy elsősorban a nagycsaládosok, illetve a 
gyerekeiket egyedül nevelőkre fogunk fókuszálni. Elsősorban ők fogják megkapni a 2-3 m3-nyi 
tűzifát, és ha marad, akkor jönnek a további személyek a listából. Jegyző úr egy kis pontosítás?  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Kis pontosítás igen, a bizottsági ülésen is azt kértem, hogy ne úgy 
szóljon a második paragrafusa ennek a rendelet-tervezetnek, mint ahogy kiment, mert ez 
túlságosan leszűkítően hangzik az én olvasatom szerint. Márpedig a jelenlegi támogatói okirat 
szerint ugyanannak a személyi körnek kell adni a támogatást, de nyilván, ahogy polgármester úr is 
mondta, nem fog mindenkinek jutni. Felolvasnám, hogy mire tennék javaslatot, a második 
paragrafus megfogalmazásában. Így kérném, hogy tárgyalja a tisztelt képviselő-testület, hogy a 
képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester hivatalból külön kérelem nélkül 
térítésmentesen a készlet kimerüléséig legfeljebb 3 m3 tűzifát biztosít annak, aki Pusztaszeri 
Községi Önkormányzatának Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
10/2017 (X.26.) önkormányzati rendelet alapján 2017 évben, támogatásban részesült. Innen 
kikerülne az, hogy nagycsaládosként és egy új mondat kerülne ide, hogy a juttatás megállapítása 
során a rendelkezésre álló keret kimerüléséig előnyben kell részesíteni az első mondatban 
meghatározottak közül azt, aki nagycsaládosként részesült támogatásban.  
 
Máté Gábor polgármester: Ezen agyaltunk jegyző úrral egy darabig, hogy hogyan fogalmazzuk 
ezt meg, elsőre ezt a nagycsaládost betettük, de valóban igaz, hogy akkor ez nagyon leszűkítené, 
esetleg előfordulhatna, hogy kimerül a 3 m3-es keret, és még maradna fa is. Aztán kénytelen 
lettem volna a rendeletünknek ellentmondóan adni esetleg tűzifát. Így egy kicsit föllazította azt a 
kötöttséget, de ugyanakkor a prioritást továbbra is képben hagyta. Körülbelül ennyi. Van-e kérdés 
a témával kapcsolatban?  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A bizottság ezzel a módosítással elfogadásra javasolja.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb? Amennyiben elfogadjuk ezzel a módosítással, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
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Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2018.(X.18.) önkormányzati rendelete 
 

a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag kiegészítő juttatásáról 
 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
2. napirendi pont: Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
 
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pontunk, ugyanezzel a témával kapcsolatos. 
Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásról. az előzőekben már tárgyaltuk ezt a témát, 
és abban állapodtunk meg tekintettel a korlátozott tűzifa rendelkezésre, állásra, hogy 
barnakőszénnel fogjuk a szociális tüzelő ellátást megoldani. A rendelet-tervezet gyakorlatilag így 
került kiküldésre. Kérdezném Erikát, hogy valami hozzáfűznivaló esetleg van-e a részedről?  
 
Losonczi Erika pályázati referens: Igazából számszerű dolgokat tudnék mondani, hogy itt 685 
ezer 800 forint értékben kaptunk támogatást, amihez majd önerőt kell biztosítani és 216 q 
barnakőszénre, kaptunk ezt az összeget. Az árajánlatkérések elindultak, és kaptunk olyan 
árajánlatot, ami csak a 216 q-át biztosítja, de viszont kaptunk olyat is, ami ebben a 822 ezer 960 
forintos bruttó értékben 216 q fölött tud biztosítani barnakőszenet. Többet kapna az önkormányzat 
22 q-val, mint amit itt a támogatói okiratban meghatároztak.  
 
Máté Gábor polgármester: Egy kedvezőbb ajánlatot tudunk, ebbe bele van számítva a 
fuvarköltség is. Minden képpen kísérleti jellegű számomra is ez a dolog, itt nincs megkötés, hogy 
kitől vásárolhatjuk a szenet. Igazából az országban egy forgalmazó van, minden szén onnan 
származik, de kereskedőn keresztül tudjuk megvásárolni, viszont a kereskedő nincs kikötve. 
Nyilván így a legcélszerűbb lehetőleg helybeli vállalkozóval próbáljuk megoldani ezt a dolgot.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdés a témához? Amennyiben nincs, aki elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

10/2018.(X.18.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a mellékletével egységes szerkezetbe foglalva a 
jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
3. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, polgármestert tájékoztatója a két ülés 
között, sőt az óta eltelt időszakról, mert volt olyan ülés, amelyiken én sem voltam. Szeretném 
megköszönni a megértéseteket, meg a helytállást ebben a témában. Annyit mondhatok, hogy az 
elmúlt időszakban olyan nagyon nem pörögtek az események, a szokásos dolgok mentek tovább. A 
múlt héten vettem részt egy útbejáráson, ami az ötös útnak a Csongrád megyei állapotát vizsgálta 
felül. Elsősorban közlekedésbiztonsági szempontból, nem útminőség vagy útfelület szempontjából, 
de nyilván azt sem hagytuk szó nélkül. én le is reagáltam ezt írásban is ezt a dolgot a közútkezelő 
felé, és olyan szerencsés volt a helyzet, hogy éppen szegeden volt dolgom amikor már erre a mi 
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szakaszunk felé indultak úgy hogy együtt végig tudtam járni velük az egész útszakaszt. Elküldtem 
nektek a felvetéseimet, amit a közútnak én levelet írtam. Ezt még kiegészítettem egyel szóbeli 
kiegészítésként. Lényeg, az, hogy amiket írtam jogosnak és megfontolandónak ítélték. Úgy tűnt, 
hogy sehol nincs probléma itt a vonalon csak nálunk, mert egyedül vettem részt a polgármesterek 
közül ezen az egészen, és senki más nem is volt rajtam kívül, a közutasok voltak meg én. 
Szatymazon bementünk a hivatalba, és ott egy ezzel a témával foglalkozó hivatali dolgozó mondta, 
hogy nekik nincsen semmi különösebb hozzáfűznivalójuk. Aztán Balástyán egy hasonló akció volt, 
ott sem találkoztunk polgármesterrel, hanem a Márkus Rudi képviselte az önkormányzatot. Lényeg 
az, hogy a domboknak a megfelelő mélységre való visszavágását teljesen indokoltnak találták. Itt a 
lefordulónak a biztonsági helyzetének tovább fokozását úgy próbálják megoldani, hogy visszaterelő 
nyilakat fognak mind a két oldalon a terelő vonalak közé beiktatni, illetve mind a két sávon szeged 
felől egyenes és jobbra haladó nyilat, is föl fognak hármat festeni az útra és Kecskemét felől ezt 
ugyanígy meg fogják tenni. Jelzik a Bács megyei út fenntartónak, azokat a problémákat, amik 
közvetlenül itt a határ mentén vannak, de már a Bács megyei szakaszon található. Van egy rossz 
távolságot jelző kilométer tábla, itt a 131 és 132-es kilométer tábla között két kilométer van. 
Beszéltünk arról is, hogy az útba igazító táblák sem láthatók, nagyon nagy probléma itt a 
kanyarnál, hogy Kecskemét és szeged felől sem látható a Pusztaszer balra illetve jobbra tábla, de a 
kecsemét felőli oldalon katasztrofális, aki nem tudja észre, sem veszi, hogy ott lejáró van. Ezt 
bevették a jegyzőkönyvbe, majd amikor a végleges jegyzőkönyvet megkapom akkor azt majd el, 
fogom nektek küldeni. Szóban, ez ugyan nem volt az általam elküldött levélben, de szóban 
rákérdeztem, hogy van-e valami közlekedésbiztonsági oka annak kisteleken az OMV kútról nem 
lehet balra fordulni. Azt mondták, hogy elfelejtették fölfesteni a terelővonalat. Ha ez ilyen 
egyszerű, akkor vegyük gyorsan bele ezt is a jegyzőkönyvbe. Nem tudtak határidőt mondani, hogy 
mikor készül el. A helyi védelmi bizottság is a téli időszak előtt szokott összeülni. Különösebben 
nekünk nem szokott gondunk lenni, ezzel kapcsolatban többnyire a belvízről és a hó eltakarításról 
van szó. Úgy gondolom az utóbbi időben ezek a dolgok viszonylag jól megoldottak a faluban, ha 
valami extrém helyzet jön, akkor nyilván lehet a segítségüket kérni, továbbá jeleztem azt, hogy az 
átadott új sportterem alkalmas arra, hogy krízishelyzetben ne az iskolát használják ilyen átmeneti 
befogadó központnak, hanem ezt, mert itt minden féle adott van. Ezt valószínűleg a 
katasztrófavédelem úgy, mint egy ilyen krízis bázis majd meg fogja vizsgálni, és valószínűleg 
képbe fogja helyezni. Pénteken lesz az iskolások által összeállított falusi ünnep program fél 12-kor 
minden képviselő és minden pusztaszeri szeretettel várunk. Én már láttam a programot, egy 
nagyon mozgalmas, érdekes felfogású műsor lesz, javaslom, hogy gyertek el. További 
rendezvények lesznek a hétvégén, nagyon gazdag a program. 20-án sakkverseny, 20-án 
homoktaposó és még az iskolások is rendeznek egy osztály rendezvényt itt a nagy teremben. Ezen 
felül a lovas egyesület is szervez 21-én egy ilyen túrát balástyára kóborló nevű lovas bázisra. Az 
orvosi rendelő hamarosan elkészül, én azt gondolom már tényleg az utolsó simítások, vannak. volt 
egy sajnálatos kimaradt egység a védőnői WC-t elfelejtették a kivitelezők, hogy azt is meg kell 
csinálni, de Emeséék időben észrevették, hamarosan elkészül az is. A takarításokat már elkezdtük, 
utolsó simítások vannak. azt beszéltük Emesével hogy akkor fognak átköltözni és olyan ütemben, 
ahogy az kényelmes, megbízató legyen. Annyit mondanék még viszont. hogy az egyik EFOP-os 
pályázatunk keretében, amit térségileg csinálunk felzárkóztató foglakozáshoz ilyen 10 főnyi 
embert, kellene ellátni a foglalkoztató pedagógusnak, nyilván a Szocinak a központi termét néztük 
ki erre a dologra. Mondtam a hölgynek, hogy addig, amíg az orvosi rendelő működik, addig 
egyeztessen Emesével, hogy menjenek-e oda, mert ide is jöhetnek nyugodtan. Ez jövő héten, 
szerdán és pénteken 4 órától, de azt gondolom, nem zavarja a dolgot. Azt kérném Emesétől, hogy 
legyen képben, hogy ez most itt elkezdődik. a közmunka program keretében szépen haladunk a 
járdákkal, időnként a tempó nem olyan, mint amilyet én szeretnék, de gyakorlatilag eljutottunk 
odáig, hogy az előd utca, Tas utca, mező utca, Dózsa György utcai szakaszok elkészültek. Az Előd 
utcának a Szunyiné előtti szakaszt nem akartuk még piszkálni, mert ott lombos cserjéket kell 
kivágnunk és eléggé benőtt a járda vonala. Megvárjuk a lombhullást, és majd akkor fogjuk az 
útban lévő növényeket kiszedni. Most már a jövő héttől valószínűleg a hétvezér sorra megyünk, az 
már az utolsó szakasza a dolognak és februárig kell megoldani a dolgot. Vettem egy porszívót meg 
takarító eszközöket a sportteremhez, hogy kicsit nagyobb teljesítményű szerkezet legyen. a 
piactérnek szintén az utolsó fázisaiban vagyunk, most úgy látom és ti is, láthattátok, hogy a 
használt cserepek milyen jól mutatnak a tetőn. még annyit mondtam a lányoknak meg a 
Szacsiéknak, hogy mindegyik cserép legyen lemosva, most azt csinálják. Körülbelül ennyi volt, 
amit szerettem volna elmondani. Tegnap reggel fél nyolckor volt egy sajnálatos bejelentés, hogy a 
Csorba Péternét valószínűleg halva találták a földes dűlőúton a kerékpárjára dőlve. Fél nyolckor 
kaptuk ezt az információt, kimentünk, valószínűleg nem több mint fél órája történt. Fölhívtam az 
ügyeletet és a mentő kiérkezéséig próbáltuk mi az újraélesztést, de nem jártunk sikerrel. Végül a 
mentők az elhalálozást állapították meg. A beszámolómat befejeztem. Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 
63/2018.(X.17.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
64/2018.(X.17.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 

időszak eseményeiről 
azonnal 

 







RENDELET-TERVEZET 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2018.(……) önkormányzati rendelete 
 

a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag kiegészítő juttatásáról 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) 
bekezdésében és 10. § (1) bekezdésének második mondatában foglalt felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 
1. § A rendelet hatálya Pusztaszer Község Önkormányzata illetékességi területén állandó lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, illetőleg az Szt. 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a (3) bekezdés a) 
pontjában meghatározott személyekre terjed ki. 
 
2. § A képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester hivatalból, külön kérelem nélkül, 
térítésmentesen a rendelkezésre álló keret kimerüléséig legfeljebb 3 m3 tűzifát biztosít annak, aki 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 
10/2017.(X.26.) önkormányzati rendelete alapján 2017. évben nagycsaládosként támogatásban 
részesült. 
 
3. § Az azonos háztartásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a 
támogatás. 
 
4. § A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy 
példány az Önkormányzatot, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi 
elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját és mennyiségét, 
valamint az átvétel idejét. 
 
5. § A szociális célú tüzelőanyag kiegészítő juttatást 2019. február 15-éig kell kiosztani a rászorulók 
részére. 
 
6. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter BMÖF/63-12/2018. iktatószámú Támogatói 
Okiratában Pusztaszer Községi Önkormányzat számára megállapított 228 600,-Ft kiegészítő támogatás, 
valamint az Önkormányzat által biztosított 1000,-Ft/erdei m3+ÁFA+szállítási költség mértékű saját 
forrás. 
 
7. § A belügyminiszter által a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet I. 9. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása jogcímre vonatkozóan kiadott pályázati kiírás 6. d) pontjának megfelelően a Képviselő-
testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. május 1-jén hatályát veszti. 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 

 





RENDELET-TERVEZET 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2018.(……) önkormányzati rendelete 
 

a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) 
bekezdésében és 10. § (1) bekezdésének második mondatában foglalt felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 
1. § A rendelet hatálya Pusztaszer Község Önkormányzata illetékességi területén állandó lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, illetőleg az Szt. 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a (3) bekezdés a) 
pontjában meghatározott személyekre terjed ki. 
 
2. § A képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester térítésmentesen a rendelkezésre álló 
keret kimerüléséig legfeljebb 10 q barnakőszenet biztosít annak, aki 
a) saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermek, egyedülálló esetében legalább egy kiskorú 
gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy 
b) a 65. életévét 2018. december 31-ig betölti, vagy 
c) az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 22 800,-Ft összeget 
és az általa életvitelszerűen lakott helyiséget szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén) fűti. 
 
3. § A 2. §-ban meghatározott személyek közül a jogosultság szempontjából előnyt élvez az, aki 
a)az Szt. szerinti 
aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak járadékára, 
ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési 
támogatásra jogosult, vagy 
b) a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 
 
4. § Az azonos háztartásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a 
támogatás. 
 
5. § A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket 2018. november 16. napjáig lehet 
benyújtani a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén az 1. melléklet szerinti 
nyomtatványon. 
 
6. § A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy 
példány az Önkormányzatot, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi 
elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját és mennyiségét, 
valamint az átvétel idejét. 
 
7. § A szociális célú tüzelőanyagot 2019. február 15-éig kell kiosztani a rászorulók részére. 
 
8. § A támogatás kizárólagos forrása a belügyminiszter által Pusztaszer Községi Önkormányzat számára 
megállapított 685 800,-Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 500,-
Ft/q+ÁFA+szállítási költség mértékű saját forrás. 
 
9. § A belügyminiszter által a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 3. melléklet I. 9. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása jogcímre vonatkozóan kiadott pályázati kiírás 6. d) pontjának megfelelően a Képviselő-
testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
10. § A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani. 
 
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. május 1-jén hatályát veszti. 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 

 



1. számú melléklet a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló ……/2018.(………) önkormányzati 
rendelethez 
 

KÉRELEM  
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉHEZ 

1. Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Születési név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Születési hely és idő:………………………………………………………TAJ szám: ………………………………………………… 

4. Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: …………………………………………………………………………… 

6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ………………………………………… 

7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ……………………………………………………………………… 

8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő. 

9. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme (igazolás alapján): ……………………,-Ft 

10. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni): 

 
Név  

/születéskori név is/ 

Családi 
állapot 

Kérelmezőhöz 
fűződő 

kapcsolat /pl. 
házastárs, 
élettárs, 

gyermek stb./ 

Születési idő 

/év, hó, nap/ 
Anyja neve 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

f)     

 
Széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:           rendelkezem                       nem rendelkezem  
 
Az alábbi támogatás(ok)ban részesülök (kérjük aláhúzni): 

a) aktív korúak ellátására, 
b) időskorúak járadékára, vagy 
c) települési támogatás. 

 
Háztartásomban halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek:        igen        nem 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
 
Pusztaszer, 2018. …………………………….. hó ……… nap 
 

........................................................... 
az ellátást igénylő, 

vagy törvényes képviselőjének aláírása 








