Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének
7/2016 (XI. 11.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése
alapján, továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:
I. Általános rendelkezések
1. § (1)
(2)

A rendelet hatálya kiterjed a Hetes Község közigazgatási területén állandó
bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre.
Hetes Község Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít- az elnyert
támogatás mértékéig- azoknak a Hetesi személyeknek, akik az e rendeletben
foglalt feltételeknek megfelelnek, életvitelszerűen Hetesen élnek, és az e
rendeletben meghatározott formai követelményeknek megfelelő igénylést
nyújtanak be. Hetes Község Önkormányzat az így nyújtott támogatásért
ellenszolgáltatást nem kér.

2. §

Hetes Község Önkormányzat egy kérelmező részére, családonként maximum 2 m3
fát biztosít.

3. §

Azonos lakóingatlanban lakó személyek közül, csak egyik személy részére
állapítható meg támogatás.
II. A kérelem benyújtásának szabályai

4. § (1)

(2)
(3)

5. §

A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog, és kötelezettség megállapítására
továbbá a hatósági ellenőrzésre (továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) rendelkezéseit, illetve a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban Szt.) és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szól 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban
Gyvt.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
A szociális célú tűzifa iránti kérelmet a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban kell
benyújtani e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon.
A kérelmező a kérelemben írásbeli hozzájárulását adja, ahhoz, hogy a helyi
adóhatóság a NAV Somogy Megyei Igazgatósága az Önkormányzat a család
jövedelmi viszonyairól informálja. Az Önkormányzat az adatokat köteles
bizalmasan kezelni és azokat kizárólag a felhatalmazásnak megfelelő célra
felhasználni.
Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 14.000 Ft/m3+áfa
összegű támogatásban részesül, mely összeg az erdőgazdálkodók által szabott

kedvezményes ár részbeni fedezetéül szolgál, melyet az önkormányzat 1000
Ft/m3+áfa összeggel, valamint a szállítási költség+ áfával egészíti ki.
III. Jogosultak körének meghatározása
6.§

E rendelet alapján szociális célú tűzifára irányuló igényt nyújthat be, minden Hetesi
lakos, amennyiben:
a.) a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik
b.) a család egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át,
egyedülálló esetén a 300%-át nem haladja meg.
c.) A kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és
erről nyilatkozik.

7. § (1)

A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó
személyek:
a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív
korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak
természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési
támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban
részesülők) jogosult,
b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

(2)

Amennyiben az igénylések mértéke, az odaítélhető fa mennyiségét meghaladja,
abban az esetben az előnyben részesülők közül azok élveznek előnyt, akik többlegalább kettő- kategóriának is megfelelnek.

8. §

A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen:
a.) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás
folyósításának igazoló szelvénye, illetőleg megállapító határozata.
b.) jövedelemmel rendelkező személyek esetében: munkáltató által kiállított
hivatalos keresetigazolás, egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagja
esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről
szóló adóhatósági igazolás, valamint a tárgyévre vonatkozó időszak.
c.) alkalmi munkát végzők esetében: egyszerűsített munkavállalásról kiállított
igazolás, a tevékenységet végző által adott nyilatkozat.

9. §

A támogatás további feltétele a lakókörnyezet rendben tartása is. Ennek
megfelelően a kérelmező által életvitelszerűen lakott háznak, udvarnak, kertnek
az elhanyagolása, a karbantartásának elmaradása esetén a képviselő-testület a
kérelmet elutasítja.
IV. A beérkezett kérelmek elbírálása

10. §

A támogatás iránti kérelmek beérkezésének határideje: 2016. november 25.

11. § (1)
(2)

A kérelmek elbírálása a képviselő-testület zárt ülésén történik.
Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a 6. § b) pontjában
meghatározott jövedelemhatártól eltérően, jövedelemre való tekintet nélkül is
állapíthat meg támogatást a Képviselő-testület.

12. § (1)

Hetes Község Önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát legkésőbb 2017
február 15-ig osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének
pénzügyi felhasználása legkésőbb 2017. március 31-éig történhet meg.
Hetes Község Önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2017. április 15-éig a
Magyar Államkincstár felé a belügyminiszter által kiadott adatlap szerint számol el
az ebr 42 rendszeren keresztül, illetve papír alapon.

(2)

V. Záró rendelkezések
13. § (1)
(2)

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
A rendelet hatályát veszti 2017. május 1. napján.

Hetes, 2016. november 10.

Török Tiborné
polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 2016. november 11.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

dr. Lukács Zoltán
jegyző

1. sz. melléklet a 7/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelethez
Ikt.sz.:…………………………………………………..
A kérelem benyújtható: 2016 november hó 25 nap
KÉRELEM
Szociális célú tűzifa támogatáshoz
Személyi adatok:
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap) ...............................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
Lakóhelye:.....................................................................................................................................
Kérelmező családjában élők száma: ………..fő
Kérelmező családtagjainak személyi adatai:
Név
Születési hely
Születési idő
Anyja neve
Taj.szám.

Jövedelmi adatok:
Jövedelem típusa Kérelmező
Munkaviszonyból
Vállalkozás,
őstermelés
Táppénz, gyed,
gyes
Nyugellátás
Önkormányzat,
járási
hivatal,
munkaügyi szerv
Egyéb jövedelem
tartásdíj
Összes
jövedelem

A kérelmezővel

közös
háztartásban

élők

Kérem, hogy részemre HETES Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú
tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 7/2016. (XI.11.) számú önkormányzati
rendelte alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.
A tűzifa támogatásra rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:

A családban az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, (71.250.Ft), egyedülálló esetén a 300 %-át (85.500.-Ft) nem haladja meg és az alábbiak közül legalább
2 feltétel egyidejűleg fennáll:
a.) 3 vagy többgyermekes család,( gyermekek adatai:)
b.) gyermekét egyedül nevelő
c.) 70 éven felüli házaspár, élettárs
d.) aktív korú munkanélküli
e.) egyedülálló
f.) jövedelemmel nem rendelkező
g.) települési lakásfenntartási támogatásban részesülő
h.) ápolási díjban részesülő
i.) időskorú járadékban részesülő
j.) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő
Nyilatkozom, hogy életvitelszerűen HETES községben élek.
Kijelentem, hogy az általam indított szociális célú tűzifa támogatás megállapítása ügyben
kérelemnek helyt adó határozat esetén fellebbezési jogomról
lemondok/ nem mondok le
(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelente, hogy a közölt adtatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódisáság a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §. (7) bekezdése alapján
a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrízheti. Hozzájárulok a
kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához,
kezeléséhez.
A kérelemhez csatolandó. jövedelemigazolások, nyugdíj, családi pótlék, stb. igazolások)
………………………., 2016 év………………………….hó ….nap
A szociális ellátás folyósítását igazolom.

……………………………………
kérelmező

Hetes, 2016. év……………………………hó ….nap
……………………………………
szociális főmunkatárs

