
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

12/2022.(X.02.) önkormányzati  r e n d e l e t e 
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2020.(II.02.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 
132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és 
természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2020.(II.02.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2020.(II.2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja a 
következő co) alponttal egészül ki: 

(A Polgármester hatáskörébe tartozik:) 
„co)  veszélyhelyzeti közüzemidíj támogatás.” 

 

2. § 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2020.(II.2.) önkormányzati rendelet I. Fejezete a következő alcímmel 
egészül ki: 
 

„Veszélyhelyzeti közüzemidíj támogatás 

18/A. § 

(1) Balassagyarmat Város Képviselő-testülete időszaki támogatást nyújt a téli hónapokban 
megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére, veszélyhelyzeti közüzemidíj támogatás címén. Közüzemidíj 
támogatás állapítható meg annak a Balassagyarmat Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ténylegesen is Balassagyarmaton lakó személynek/háztartásnak 
(háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szoc. tv.) 4. § (1) bekezdés f) pontjában leírtak az irányadók), 
a) aki a lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője vagy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt tulajdonában álló 

lakás bérlője (amennyiben érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik), továbbá önkormányzati 
tulajdonú lakás bérlője, és nem rendelkezik vagyonnal (vagyon alatt a Szoc. tv. 4. § (1) bekezdés b./ 
pontjában leírtak az irányadók/. 

b) A kérelmező hiteltérdemlő, hivatalos igazolással igazolni tudja, hogy a kérelemben szereplő ingatlanban 
milyen minőségben él (tulajdonos, haszonélvező, bérlő stb), az alábbi módon: 
ba) A tulajdonjogot, haszonélvezői státuszt, tulajdoni lappal, adás-vételi szerződéssel, 
bb) lakásbérlők esetében érvényes bérleti szerződéssel tudja igazolni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közüzemidíj támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a 
kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az egyedül élők, valamint 
egy vagy több gyermeket egyedül nevelők esetében a mindenkori öregségi nyugdíj 400 %-át, családosok 
esetén a 300 %-át. 



 

(3) Az ellátás folyósításának ideje, módja: 
a) rendszeres, természetbeni ellátásként 

aa) gáz- és villanyüzemű fűtés esetében, a szolgáltatóhoz történő utalással, havi rendszerességgel, 
legfeljebb 12 hónap időtartamban, azzal a kitétellel, hogy az adott év október 1. napjától a 
következő év szeptember 30. napjáig állapítható meg az ellátás. 

ab) A havi rendszerességgel nyújtott közüzemidíj támogatásra való jogosultság megállapítása a 
beadás hónapjának 1. napjától történik, oly módon, hogy a megállapítást követő hónap 5. napjáig 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Pénzügyi Osztálya, 
összesítő alapján, a kérelemben meghatározott szolgáltatóhoz utalja el az ellátás havi összegét. 

b) egyszeri, pénzbeli támogatásként: fa, tüzelőolaj, brikett, fabrikett, pellette, szén stb fűtési móddal történő 
fűtési módokat használók esetében a támogatás egy évben, egy alkalommal kérelmezhető. 

(4) A támogatás beadásának határideje 
a) rendszeres ellátás esetében a tárgyév október 1.- napjától március 31. napjáig nyújtható be a kérelem, 
b) eseti ellátás kérelmezése nincs határidőhöz kötve. 

(5) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatások esetében a Hivatal Szociális Csoportja - az ügy 
elbírálásában eljáró ügyintézőjének - jogában áll -, a kérelem jogosságának vizsgálata kapcsán, helyszíni 
szemlével ellenőrizni azt, hogy a kérelmező háztartás rendelkezik-e a kért fűtőanyag elfűtéséhez alkalmas 
fűtőtesttel. 

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott közüzemidíj támogatást egy háztartáson belül egy személy igényelheti 
- egy szezonban - és csak egy féle fűtőanyagra. A Hivatal a nyújtott támogatásról nyilvántartást vezet és 
figyelemmel kíséri, hogy ugyanazon címre, több személynek, vagy több féle fűtőanyagra támogatást ne 
lehessen folyósítani. 

(7) Az ellátás abban az esetben állapítható meg amennyiben az elismert lakásnagyság a lakásban élőkhöz 
viszonyítottan az alábbi négyzetméter nagyságot nem halad meg: 
a) egyedül élő esetében 70 nm, 
b) két fő esetében 40 nm/fő, 
c) három fő esetében 30 nm/fő, 
d) négy és több fő esetében 25 nm/fő 

(8) A lakás nagyságáról szóló hitelt érdemlő igazolást szükséges a kérelemhez mellékelni. Annak hiánya 
esetén a támogatás elutasítására kerül sor. 

(9) A kérelmet a polgármester bírálja el. A polgármester döntése ellen benyújtott felülbírálati kérelemmel 
kapcsolatban a Képviselő-testület soron következő ülésén hozza meg a döntését. 

(10) A kérelemhez csatolni kell 
a) a kérelmező és családtagjai havi rendszeresen mérhető jövedelemigazolását (Szoc. tv. . 4. §. (1) 

bekezdés a) pontjában foglaltak szerint), 
b) A támogatás szolgáltatóhoz történő utalása esetén a kérelemben megjelölt szolgáltató által, az igénylő 

lakcímére kiadott számla leveleket az alábbiak szerint: 
ba) átalánydíjasok esetében egy darab részszámla és az előző évi elszámoló számla, 
bb) havi diktálók esetében az előző év fűtési időszakának számlái. 

(11) A (3) bekezdés a) pontja szerinti rendszerességű támogatás összege: 
a)  egyedül élők, illetve egy vagy több gyermeket egyedül nevelő szülők esetében, a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 
ba) 0 % - 200 %-áig 6.000,- Forint 
bb) 200 - 400 %-áig 4.000,- Forint 

b)  családban élők esetében, a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
aa) 0 % - 200 %-áig 6.000,- Forint 
ab) 200 - 300 %-áig 4.000,- Forint 
 

(12) A (3) bekezdés b) pontja szerinti, pénzbeli támogatás esetében egyszeri 30.000.- Ft állapítható meg. 
Azzal a feltétellel, hogy a támogatás felhasználásáról – a támogatott - elszámolni köteles. Az elszámolás két 
módon történhet: 



 

a) A kérelem beadásakor leadhatja a már megvásárolt, a kérelemben szereplő fűtőanyagról, a kérelmező 
nevére és lakcímére szóló, 3 hónapnál nem régebbi keltezésű számlát. 

b) A támogatás folyósítását követő 3 hónapon belül számol el a kapott támogatás összegével, a kérelmező 
nevére és lakcímére szóló számlával. 

A számlával történő elszámolás elmulasztása esetén a kérelmező és háztartásának tagjai, fűtéstámogatásban 
többé nem részesíthetők. 

(13) A közüzemidíj támogatás megállapítására irányuló kérelem a 18. § tartalma szerinti „lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás” ellátás folyósításával együtt is 
kérelmezhető. 

(14) A közüzemidíj támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon lehet igényelni. Külön formanyomtatvány 
áll rendelkezésre a rendszeres és külön az eseti közüzemidíj támogatást igénylők részére, mely jelen rendelet 
mellékletét képezi.” 

 

3. § 

(1) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2020. (II.2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 3. 
melléklettel egészül ki. 

(2) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2020. (II.2.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 4. 
melléklettel egészül ki. 

 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 /: Csach Gábor :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2022. október hó 02. napján 
 
 
 
 
 
 /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző 
 
 


