Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2016. (XI. 8.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) A rendelet célja, hogy Beleg településen élők részére támogatást nyújtson, szociális
rászorultság alapján meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás jogosultsági
feltételeit, továbbá az igénylés, és a jogosult részére a megítélés menetét.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati
rendelet 2. §-ában foglalt személyekre.
2. Eljárási rendelkezések
2. §
A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális ellátásokról szóló 2/2015.
(II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § - 6. §-aiban foglalt eljárási rendelkezéseket kell
alkalmazni.
3. Szociális célú tűzifa támogatás feltételei
3. §
(1) Maximum 5 m3 szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a
személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd,
feltéve, ha a kérelmező
a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 110%-át, azaz 31.350 Ft-ot,
b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot,
c) lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, és

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
vagyona nincs.
(2) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(3) Szociális célú tűzifa támogatás rendkívüli élethelyzetére tekintettel a 4. §-ban foglaltakat
figyelembe véve méltányosságból is megállapítható.
(4) A támogatás megállapítása során – a jogosultsági feltételek megléte estén – előnyben kell
részesíteni az aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, illetve települési
támogatásban részesülőket, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
családokat. A települési támogatásban részesülők közül előnyt élvez a települési lakhatási
támogatásban részesülő kérelmező.
(5) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető.

4. §
Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl.: elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó,
tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, stb.) hivatalból vagy kérelemre a támogatás
évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható. Ebben
az esetben a támogatás mértéke egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli
méltánylást érdemlő körülmény értékelését követően.

4. A támogatás igénylésének menete
5. §
(1) A támogatás iránti kérelem e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be.
(2) A szociális célú tűzifa támogatásról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett
ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről a
Szociális Bizottság jogosult dönteni.
(3) A Szociális Bizottság a támogatásról a következő rendes ülésén, de legkésőbb a kérelem
benyújtásától számított 15 napon belül dönt. A döntést követő 5 napon belül az önkormányzat
gondoskodik a tűzifa kiszállíttatásáról.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja.

(5) A 4. §-ban meghatározott méltányossági jogkör gyakorlása a polgármester hatáskörébe
tartozik.
6. §
(1) A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított 1.276.350 Ft
támogatás.
(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3.
§-ban meghatározott feltételeknek megfelelően – el kell utasítani.

5. Záró rendelkezések
7. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2017. február 15. napján hatályát
veszti.

Tamás Csaba
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2016. november 8.

dr. Varga Katalin
jegyző

1. melléklet a 22/2016. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Segélykérő
neve:......................................................................................................................................

Születési
neve: ........................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................................
Születés helye,
ideje: ...............................................................................................................................
Lakóhelye:
település

□□□□ irányítószám........................................................................................

..................................................................................... utca/út/tér .............. házszám ............
Tartózkodási helye:
település

□□□□ irányítószám .........................................................................

..................................................................................... utca/út/tér .............. házszám ............

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

□□□ □□□ □□□

Telefonszám (nem kötelező megadni):
………………………………………………………………...

A kérelmező családi állapota:
egyedül élő

nem egyedül élő

(a megfelelő rész aláhúzandó)

A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élők száma:
………., és személyi adatai:

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

1.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki)………………………. Ft/hó.

(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek
valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)
Nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján –
ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Beleg, 20….év………………………hó……………nap

……………………………..…
kérelmező aláírása
aláírása

……………………………………
a háztartás nagykorú tagjainak

VAGYONNYILATKOZAT
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ....................................................................................................................................
...
Születési
……..................................................................................................................

neve:

A
n
y
j
neve: ............................................................................................................................
Születési
hely,
év,
nap: ......................................................................................................

a
hó,

Lakóhely: ..............................................................................................................................
...
T
a
r
t
ó
z
k
o
d
á
hely: ...................................................................................................................
Társadalombiztosítási
Jele: ....................................................................................

s

i

Azonosító

II. A háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ...........
2
m , tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz.

2. melléklet a 22/2016. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

............................................................... (név) Beleg, ……………………………… utca
……………… szám alatti lakós aláírásommal igazolom, hogy a mai napon Beleg Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó
támogatásról szóló 22/2016. (XI. 8.) önkormányzati rendelete alapján megállapított
természetbeni juttatásként …… m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Beleg, 201…, ………………………………..

……………………………..
átadó

…………………………..
átvevő

Indokolás
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016. (XI. 8.) önkormányzati
rendeletéhez
Általános indokolás
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a 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 jogcím szerinti, települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására.
A döntés alapján Beleg Község Önkormányzata 67 m3 jóváhagyott tűzifa mennyiség
beszerzéséhez 1.276.350 Ft összegű támogatásban részesült.
A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési
önkormányzatok pályázhatnak. Mivel egyszeri ellátásról van szó, és a későbbiekre
vonatkozón nincs információnk arról, hogy hasonló támogatásra lesz lehetőség, ezért javasolt
a feltételrendszert külön rendeletbe foglalni, valamint a pénzfelhasználást követően a
rendeletet hatályon kívül helyezni.
A szociális tűzifára való jogosultság határozattal történő megállapítása során előnyben kell
részesíteni az aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, illetve települési
támogatásban részesülőket.

Részletes indokolás

1.– 2. §-okhoz
E §-okban a rendelet céljára, hatályára és az alkalmazandó eljárási szabályokra történik utalás.

3.– 4. §-okhoz
A támogatási kérelmek elbírálásának szempontjait tartalmazzák, számolva a rendkívüli
élethelyzet miatti azonnali intézkedés szükségességével is.

5.– 6. §-okhoz
A jogosulatlanul, rosszhiszeműen igényelt támogatás visszafizetésére vonatkozó szabályok
kerültek megfogalmazásra, továbbá a hatáskör gyakorlására vonatkozó rendelkezések.
7. §-hoz
A hatályba léptető intézkedéseket tartalmazza.

