Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
17/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
A természetben nyújtott kiegészítő, szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(2) bekezdése valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 3. mellékletének I.9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen , valamint a 2017.
évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló
115/2018. (III. 27.) Kormányhatározat alapján elnyert vissza nem térítendő támogatás alapján
a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet
A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Szajol község közigazgatási területén bejelentett állandó
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező lakosokra, vagy
életvitelszerűen itt tartózkodókra.

II. fejezet
A támogatás mértéke és a szociális rászorultság szabályai
2.§. (1) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.
(2) Szociális célú tűzifa támogatás akkor ítélhető meg ha,
a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230 %-át, és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
(3) Ugyanazon lakóingatlan esetében a 2018. október 15-től 2019. április 15-ig terjedő
fűtési időszakban csak egy alkalommal állapítható meg támogatás.
(4) A támogatás elbírálása során előnyben kell részesíteni azokat a kérelmezőket, akik a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Sztv.) szerint
a) aktív korúak ellátására jogosult vagy,
b) időskorúak járadékára jogosult vagy,
c) települési támogatásra jogosult, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó
kiadásokhoz nyújtott támogatás.
(5) Előnyben kell részesíteni azokat a kérelmezőket is akik családjukban a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.
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III. fejezet
Az eljárás részletes szabályai
3.§

(1) Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban kell
benyújtani a rendelet hatálybalépésének napjától 2018. október 31. napjáig, a rendelet 1.
melléklete szerinti adatlapon.
(2) A kérelmekről a Polgármester átruházott hatáskörben dönt, legkésőbb 2018. október 31ig.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem igazolását. Az igazolható jövedelemmel nem
rendelkezőknek, büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk jövedelmi
helyzetükről.
(4) Az eljárás során a kérelmezőtől vagyonára vonatkozó nyilatkozatot, illetve adatot is be
lehet kérni, valamint a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán
környezettanulmányt lehet készíteni.
(5) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a jogosultság megállapítására vonatkozó
igazolásokat, amelyek megkeresés keretében más hatóság jogszabállyal rendszeresített
nyilvántartásából hivatali úton nem szerezhetők be.
(6) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy
használatban lévő, fatüzelésre alkalmas berendezéssel rendelkezik. A berendezés meglétét
a Polgármesteri Hivatal jogosult ellenőrizni.
(7) Amennyiben a kérelmező a (6) bekezdésben meghatározott berendezéssel nem
rendelkezik, köteles a támogatásként kapott fát az önkormányzat részére
visszaszolgáltatni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, annak az értékét visszafizetni.
(8) A (7) bekezdés szerinti érték megállapításánál 18.583,-Ft/ erdei m3 +ÁFA összeget kell
alapul venni.
(9) Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.

IV. fejezet
Értelmező rendelkezések
4. § (1) Jövedelemszámításnál irányadó időszakra az Sztv. 10.§ (2) – (5) bekezdéseit kell
alkalmazni.
(2) Háztartás: az Sztv. 4.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott háztartás.
(3) Jövedelem: az Sztv. 4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem.
(4) Rendszeres pénzellátás: az Sztv. 4.§ (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres
pénzellátás.
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V. fejezet
Vegyes rendelkezések

5. § (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést
követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
Szajol, 2018. szeptember 27.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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1. számú melléklet
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
17/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendeletéhez

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IRÁNT
I.
A kérelmező személyes adatai
Neve: ….....................................................................................................................................
Születési neve: …......................................................................................................................
Anyja neve: …...........................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: …...................................................................................................
Lakóhely: …..............................................................................................................................
Tartózkodási hely: …................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ….................................................................................
Telefonszám: ............................................................................................................................

II. A kérelmezővel közös háztartásban elő személyek adatai
a) A kérelmező családi körülménye:
□ egyedül élő
□ nem egyedül élő
b) A kérelmező háztartásában élő személyek adatai
A kérelmező háztartásában élő személyek száma: .................. fő.
Kérelmező háztartásában élő személyek adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

Rokonsági fok
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III. Nyilatkozatok
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a támogatással érintett ingatlan
fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
Hozzájárulok és tudomásul veszem, hogy a fa kiszállításakor az Önkormányzat a tüzelési
módot ellenőrzi.
________________________________
aláírás
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a támogatással érintett ingatlanban
van olyan személy aki:
□ aktív korúak ellátására jogosult vagy,
□ időskorúak járadékára jogosult, vagy
□ települési támogatásra jogosult, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott
támogatás.
□ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket.
IV. Jövedelmi adatok
A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási ellátások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
Rendszeres szociális ellátások
Önkormányzati, munkaügyi szervek és
Járási Hivatal által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

Család havi összjövedelme:

Egy főre jutó nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):…………….……………….Ft/hó
Az eljárás lefolytatásához kérem / nem kérem az iratok hivatal általi beszerzéstét.*
Amennyiben az irat hivatal általi beszerzését kéri, akkor a megjelölt ellátást folyósító szerv neve
és címe, az ellátás folyósítási száma:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Szajol, _____________________________
________________________________
Kérelmező aláírása
_________________________________________________________________________
Az ingatlanban élő nagykorú személyek aláírása
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INDOKOLÁS
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
A természetben nyújtott kiegészítő, szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről szóló
17/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendeletéhez
1. § -hoz
Az 1. § rendelkezik a rendelet hatályáról mely Szajol község közigazgatási területe.
2. § -hoz
A támogatás mértékét és a szociális rászorultság szabályait tartalmazza. A jövedelmi
feltételek szabályozásán túl tartalmazza, hogy egy lakóingatlanban élők közül csak egy
kérelmező részére állapítható meg a támogatás valamint, csak olyan személyek nyújthatnak
be kérelmet, akik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek. Az elbírálás során
előnyben részesítendő személyek körét a pályázati kiírás szabályozza.
3. §-hoz
Az eljárás részletes szabályozására került sor a 3. §-ban. A hatáskör átruházásra került a
Polgármesterre, aki legkésőbb 2018. október 31-ig dönt a beérkezett kérelmekről. A
kérelemhez mellékelni kell a jogosultság igazolását szolgáló igazolásokat, valamint
nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmező ingatlanában használatban levő fatüzelésre alkalmas
berendezés található.
4. §-hoz
A 4. § értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
5. §-hoz
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szajol, 2018. szeptember 27.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

