Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2019. (IX.26.) 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 300 %-át, egyedül élő esetén 400
%-át.
(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 m3-enként a 18 000 Ft+áfa, valamint a
kiszállítás költségének összegét.
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3. A támogatás igénylésének menete
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2019. november 1. 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 30 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 2020. március 31. napján hatályát veszti.
Úrkút, 2019. szeptember 26.

Fülöp Zoltánné
polgármester

dr. Puskády Norbert
jegyző

A rendelet 2019. szeptember 26-án kihirdetésre került.
dr. Puskády Norbert jegyző
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1. melléklet a 21/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
K é re l e m
............................................................. (n év) ( s zül . hel y és i dő : . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .
Úrkút,………… u. ……………..

s z . alatti lakos kérem, hogy részemre Úrkút Község

Önkormányzata Képviselő-testületének szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló
21/2019. (IX.26.) 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.
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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, …... …………
………………………
kérelmező
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Összesen
fg

2. melléklet a 21/2019. (IX.26.) 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
21/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete alapján és a Szociális Bizottság …. /2019 (….)
határozatában foglaltak szerint megállapított ……m3 mennyiségű tűzifát természetbeni
juttatásként átvettem.

Úrkút, 201... . .............................................hó ....... nap

átadó

átvevő
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Általános indokolás
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.
évi L. törvény 3. melléklet „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési támogatások
9. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
jogcím” szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásra.
Az Önkormányzat a pályázatot a Képviselő-testület 41/2019. (VII.30.) határozatában foglaltak szerint
benyújtotta. A pályázat elbírálásra került, az Önkormányzat 67 m3 - a tavalyi évben 104 m3 keménylombos tűzifa vásárlására használhatja fel a támogatást.
Az Önkormányzatnak – az előző szociális tűzifa támogatáshoz hasonlóan - legkésőbb a tüzelőanyag
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendeletben szükséges szabályozni a szociális
rászorultság és a tűzifa igénylés részletes feltételeit – így többek közt azt, hogy a szociális tűzifában
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A rendelet-tervezet a kérelmek elbírálását a Szociális Bizottság hatáskörébe javasolja delegálni.
Részletes indokolás
1. §-hoz
Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet célját és hatályát.
2-3. §-hoz
Rögzítésre került, hogy mely az a réteg, aki a szociális tűzifa támogatásra jogosult, és ki az, aki nem. A
tervezet jelentős mértékben javasolja megemelni a jövedelemhatárt, mivel nagy mennyiségű tűzifa
osztható szét, illetve mert jellemzően egyedül élő időskorúak szorultak támogatásra, akik magasabb
összegű jövedelemmel rendelkeznek, ugyanakkor a támogatásuk indokolt, tekintettel a tűzifa árának
jelentős mértékű emelkedésére.
4. §-hoz
A támogatás odaítélésének menetét tartalmazza.
5-6. §-hoz
A támogatás forrásösszetételét valamint 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.
Előzetes hatásvizsgálat
1.Társadalmi hatások
A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár
létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.
2 Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása önerőt, igényel.
3. Környezeti következmények, hatások
A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok által
használt anyagok.
4. Egészségügyi következmények, hatások
A szociálisan rászorultak a tüzelővel fűteni tudnak, így az egészségügyi hatása kedvező.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
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A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Polgármesteri Hivatal munkatársaira,
ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok előkészítése is rájuk hárul. Ugyanakkor többlet
feladatot jelent azon személy részére, aki a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatos teendőket
intézi.
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A pályázati kiírás szerint az Önkormányzatnak legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon
hatályba lépő rendeletben szükséges szabályozni a szociális rászorultság és a tűzifa igénylés részletes
feltételeit – így többek közt azt, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
Úrkút, 2019. szeptember 20.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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