Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (X.25.) számú önkormányzati rendelete
a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése,
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, a 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 Úrkút településen élők részére támogatást nyújtson, szociális
rászorultság alapján meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri
tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.
(2) A rendelet hatálya Úrkút közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott
lakcímmel rendelkező állampolgárokra terjed ki.
2. A támogatás feltételei
2. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza
nem térítendő támogatásként legalább 1 m3, legfeljebb 5 m3 szociális tűzifa segélyben
részesíti. Az önkormányzat a támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.
(2) A támogatásra az jogosult, akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 275 %-át,
egyedül élő esetén ennek 20 %-kal emelt összegét.
(3) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára
b) települési támogatásra
jogosult.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon kívül előnyben kell részesíteni azt a családot is, amely
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
(5) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – a függetlenül a 2. §-ban
meghatározott feltétel teljesülésétől – a kérelmező azon ingatlan vonatkozásában,
mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él,
támogatás nem kérhető. Szükség esetén környezettanulmány készítését rendelheti el
a Szociális Bizottság.

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak,
csak saját használatra használhatja fel. Amennyiben ezen rendelkezést megszegi, úgy
köteles az erről szóló határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül az
önkormányzat számlájára visszafizetni a juttatott fa mennyiségének megfelelően m3enként a 15.000 Ft+áfa, valamint a kiszállítás költségének összegét.
3. A támogatás igénylésének menete
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2017. november 16. napjáig az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban kell
benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a
következő rendes ülésén, legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül
dönt.
(4) A döntést követő 30 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa
kiszállíttatásáról.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával
igazolja.
5. § A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított kiegészítő
támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2018. március 31. napján
hatályát veszti.
Úrkút, 2017. október 25.
Fülöp Zoltánné
polgármester

dr. Puskády Norbert
jegyző

A rendelet 2017. október 25-én kihirdetésre került.
dr. Puskády Norbert jegyző
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Önkormányzata Képviselő-testületének szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló
16/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként … m3
tűzifát biztosítani.
A) A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*
a) települési támogatásra vagyok jogosult a megállapító határozat száma. ...................................................................................
b) aktív korúak ellátásban részesülők, a megállapító határozat száma . ...........................................................................................
c) időskorúak járadékában részesülők, a megállapító határozat száma………………………………….
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a megállapító határozat száma. ...................
e) időskorúak járadékába részesülök (megállapító határozat száma):……………………….
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)
B) Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:

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)
h)
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 feltüntetni.
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.

C)Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

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

e)

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
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.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Úrkút, 2017. …………
………………………
kérelmező

Összesen
fg

A szociális ellátás folyósítását igazolom.
Úrkút, 201..………………….
ügyintéző
A Szociális Bizottság döntése:
Kérelmező részére a szociális bizottság ………………/2017. (…..) számú határozatával ……….m3
tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.
Úrkút, 201..……………

Szociális Bizottság elnöke

2. melléklet a 16/2017. (X.25.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

(név) Úrkút ,

u.

sz.

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Úrkút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló
16/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete alapján és a Szociális Bizottság …. /2017
(….) határozatában foglaltak szerint megállapított ……m3

mennyiségű tűzifát

természetbeni juttatásként átvettem.
Úrkút, 201. … …

………………….
átadó

…………………
átvevő

