
Budakalász Város Polgármesterének 
1/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelete  

a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2020.(IV.22.) rendelet 

módosításáról 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 
Budakalász Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 
bekezdésében, 45. §-ában, és a 134/E. §-ában, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § és 29. §-ában valamint a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 12/2020.(IV.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 
2.§ (1) bekezdés b) pontja 21/A. §-al egészül ki. 
 

2.§ 
Az R 3.§ (2) bekezdés a következő f) ponttal egészül ki: 
 

f) tűzifa támogatás 
 

3.§ 
Az R 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A pénzbeli és a természetbeni szociális támogatások -kivéve a lakásfenntartási 
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a táboroztatási támogatást, a 
védőoltások támogatását,   a temetési segélyt, és a tűzifa támogatást - a támogatás 
jogcímétől függetlenül negyedévente egy alkalommal állapíthatók meg. 
 

4.§ 
 

Az R. a következő 21/A.§-al egészül ki: 
 

„ Tűzifa támogatás 
21/A.§ 

(1) Tűzifa támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki szilárd 
fűtőanyagot használ fel. 
(2) Az adható tűzifa mennyisége 5 mázsa. 
(3) A támogatás megállapításánál az eljárási rendelkezések közül az R 6. és 7.§-
sa nem alkalmazható.” 
 
 
 
 



Záró rendelkezések 
5.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2021. január 19. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. 
január 1. napjától kell alkalmazni. 
(2) Ez a rendelet 2021. február 15. napján hatályát veszti. 
 
 

Dr. Göbl Richárd       Dr. Deák Ferenc  
polgármester       jegyző 

 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2021. január 18. 
napján alkotta meg, kihirdetése 2021. január 18. napján megtörtént. 
 
 
Dr. Deák Ferenc 
     jegyző 


