Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) Vámosszabadi Községben történő
végrehajtására a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya Vámosszabadi Község közigazgatási területén - a polgárok személyi adataink és
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel, állandó lakcímmel
rendelkező, a Szociális törvény 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.
(2) Vámosszabadi Község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló
személynek, aki Vámosszabadi Községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e
rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
2. §
(1) A juttatott tűzifa mennyiségét a Képviselő-testület a beérkezett kérelmek alapján dönti el úgy,
hogy az egy családnak adható támogatás mértéke az 5 m3 fát nem haladhatja meg.
(2) Vámosszabadi Község Önkormányzata a BM rendelet alapján 4 m3 tűzifára jogosult.
(3) A benyújtott kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület a benyújtási határidőt követően, testületi
ülésen, egyedi határozattal dönt.
(4) A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem
kér.
3. §
(1) Szociális célú tűzifa juttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában együtt élő személyek
egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%át (jelenleg 71.250,-Ft), egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át (jelenleg 85.500,-Ft).
(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a
támogatás.
(3) A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó
jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

(5) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell résesíteni azt a
kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:
a. időskorúak járadékában részesül,
b. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
c. adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban részesül,
d. lakásfenntartási támogatásra jogosult,
f. aktív korúak ellátásában részesül.
4. §
(1) A támogatás iránti kérelmeket az e rendelet 1. és 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani 2014. november 30. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány készíthető.
(3) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen
jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható.
5. §
Jelen rendelet 2014. november 1. napján lép hatályba, és 2015. március 31. napján hatályát veszti.
Vámosszabadi, 2014. október 9.

Réti Csaba
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve
Vámosszabadi, 2014. október 9.
dr. Torma Viktória
jegyző

Ügyiratszám:

1. sz. melléklet a 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez

A kérelem benyújtható: 2014. 11. 30.
Kérelem
...................................................................... (név) (s zül. hel y és id ő: ................................ ...........
V á m o s s z a b a d i , … … … … … . . u . … … s z . alatti lakos kérem, hogy részemre Vámosszabadi
Község ……/….. (….. …..) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként
…. q tűzifát biztosítani.
A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:*
a) lakásfenntartási támogatást kapok, a megállapító határozat száma: .......................................................................
b) aktív korúak ellátásában részesülök, a megállapító határozat száma. ..........................................................................................................
c) időskorúak járadékában részesülök, a megállapító határozat száma. .........................................................................................................
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, megállapító határozat száma. .........................................
e) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban részesülök: …………………..
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)
Vámosszabadi, 2014. ……………….
…………………………………
…
kérelmező

A szociális ellátás folyósítását igazolom.
Vámosszabadi, 2014. ........... …….
ügyintéző

2. melléklet a 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ

Személyi adatok
1. Név: ……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Születési név: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
3. Születési hely és idő:...............................................................TAJ sz ám:..

...........................

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. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltűntetni):
Név
/lánykori név is/

Családi állapot

Kérelmezőhöz
fűződő kapcsolat
/pl. házastárs,
élettárs, gyermek
stb./

Születési idő
/év, hó, nap/

Anyja neve

Foglalkozása

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
KITÖLTÉSI UTASÍTÁS
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely
címét kell feltüntetni.
2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltűntetni.
3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem rendszeres
jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát
(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő személyek számával.
6. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú személyeknek is alá kell írniuk. Ha az
ellátást igénylő vagy a vele azonos lakóingatlanban élő személy nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője
jogosult az aláírásra.
7. A kérelem leadásakor kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a saját és a fenti ingatlanban együtt élő személyek
lakcímigazolványát.

-2B) Jövedelmi adatok

Forintban
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

1.

Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz

2.

Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem

3.

,Ingatlan, ingó vagyontárgyak

A lakóingatlanban élők jövedelme
a)
b)
c)
d)



Összesen

e)



értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem
4.

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások

5.

A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (GYED, GYES,
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj
stb.)

6.

Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék, képzési támogatás,
rendszeres szociális segély, ápolási díj,
rendszeres gyermekvédelmi támogatás
stb.)

7.

Föld bérbeadásából származó jövedelem

8.

Egyéb (pl. ösztöndíj, őstermelésből,
értékpapírból származó jövedelem,
kis összegű kifizetések stb.)

9.

A lakóingatlanban élők havi nettó
jövedelme összesen
Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ............................................. Ft/hó.
Önkormányzattal szemben fennálló adótartozása vagy adók módjára behajtandó köztartozásom:
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

rendelkezem

van

nem rendelkezem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az állami
adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Vámosszabadi, 2014. .. ............... hó .... nap

az ellátást igénylő
vagy törvényes képviselőjének aláírása
………………………………………………………...………………………………………………………………..
Fenti lakóingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkező cselekvőképes személyek aláírása

nincs

3. melléklet a 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

……………………………………(név) 9061 Vámosszabadi, …………………. u. …………….. sz.
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Vámosszabadi Képviselő-testületének a tűzifa
támogatásról szóló
juttatásként

……./……….

önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni

q mennyiségű tűzifát átvettem.

Vámosszabadi, 2014. ................................................... hó ......... nap

átadó

átvevő
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Vámosszabadi Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján
támogatást nyújtott be szociális tűzifa igénylésére.

Részletes indokolás
1. §-hoz
Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet célját és hatályát.
2. §-hoz
Eljárási szabályokat rögzít.
3-4. §
Rögzítésre került, hogy kik jogosultak a szociális tűzifa támogatásra és ezt hogyan igényelhetik.
5. §-hoz
A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg. Mivel ez a rendelet, csak az
idei évben meghatározott támogatásra érvényes, ezért az elszámolást követően célszerű a
rendeletet rögtön hatályon kívül helyezni.
Vámosszabadi, 2014. október 9.

Réti Csaba
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző
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