DOMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016. (XI.17.)
önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
egységes szerkezetben
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás, a 25. § (3) bekezdés bb) pontjában, a
26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és (3)
bekezdésében foglaltak, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.
(IX.25.) sz. BM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására a szociális
célú tűzifa támogatás helyi szabályairól alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya Domony Község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya Domony közigazgatási területén élő a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1)–(3)
bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.
2. §
(1) Domony Község Önkormányzata térítésmenetesen tűzifát biztosít azon
szociálisan rászoruló személynek, aki Domony községben bejelentett állandó
lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben
meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
3. §
Térítésmentesen szociális célú tűzifa juttatásra - háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa
juttatásra jogosult ellenszolgáltatás nélkül - az alábbi feltételek egyidejű fennállása
estén az a kérelmező, aki:
a) a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben
meghatározottak szerint határidőben benyújtja Domony Község Önkormányzatához,
b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyszemélyes
háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át, és a háztartás tagja egyikének sincs vagyona, illetve
c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

4. §
(1) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket az e rendelet mellékletében
meghatározottak szerint az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell
benyújtani, 2016. 12.09-ig.
5. §
(1) A benyújtott kérelmek elbírálásáról Domony Község Önkormányzat Képviselőtestülete a benyújtási határidőt követően 5 napon belül egyedi határozattal dönt,
természetbeni települési támogatás címén, a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének
figyelembe vételével.
(2) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell
részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek
megfelel:
a) egyedülálló nyugdíjas/vagy időkorúak járadékában részesülő
b) gyermekét egyedül nevelő
c) három vagy többgyermekes család
d) a családban tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él
e) aktív korú munkanélküli
f) lakásfenntartási támogatásban részesül
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy fűtési
idényben csak egy alkalommal állapítható meg, kizárólag természetbeni ellátás
formájában, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
6. §
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – független a 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel
fakitermelést végzett,
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él,
támogatást nem kérhet.
A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
indokolt esetben környezettanulmány végezhető.
7. §
Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, köteles a
támogatás visszafizetésére.
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8. §
(1) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlentől attól, hogy
azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek és 4. §-ban
meghatározott határidőre érkeztek – el kell utasítani.
9. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti
kérelemre indul.
(2) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi
elismervény aláírásával igazolja.

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hatályát veszti Domony Község Önkormányzatának e rendelettel a 10/2015. (XI.23.)
rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól.

K.m.f.

Nemecz-Ézsiás János

dr. Barcsai Antal

alpolgármester

jegyző
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1. Melléklet a 10//2016. (XI.17.)
önkormányzati rendelethez

KÉRELEM SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ
1./ Kérelmező neve /születési név is /_______________________________________________
Társadalombiztosítási

Azonosító

Jel

/TAJ

szám/:

Születési helye: ___________________________ Anyja neve: ______________
Születési idő: 19 _____év _________________ hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:
2./ * Állampolgársága : magyar
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező
hontalan, menekültként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ______________ /20 _______
3./ * Családi állapota:
egyedülálló
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Lakóhely:

______________________________________ helység

_________________________________ utca ________ sz.. ________ em. _____ ajtó
Tartózkodási hely:

________________________________________helység

__________________________________ utca ________ sz. ________ em. ______ ajtó
Telefonszám (nem kötelező megadni): _____________________________
5./ Az önkormányzattól az alábbi támogatásban részesülök:
a. ) lakásfenntartási támogatás
b.) aktív korúak ellátása
c. ) időskorúak járadéka
d.) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatás

e.) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
f.) akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg:
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- családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-t
(57.000,-Ft)
- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-t
(71.250,-Ft)
* a megfelelő rész aláhúzandó
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A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ KÖZELI
HOZZÁTARTOZÓK
Név, születési név is

Családi állapota
Rokoni kapcsolat

Születési idő TAJ szám

1.

............... év ............... hó .......... nap

2.

............... év ............... hó .......... nap

3.

............... év ............... hó .......... nap

4.

............... év ............... hó .......... nap

5.

............... év ............... hó .......... nap

6.

............... év ............... hó .......... nap

7.

............... év ............... hó .......... nap

Anyja neve

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége
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A jövedelem típusai

1.

2.

3.

4.

5.

Kérelmező
jövedelme

A családban lakó hozzátartozók jövedelme

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelmek

7.

Összes jövedelem

Egy főre számított havi családi jövedelem: ................................................. Ft/hó.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. A kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot (kórházi
zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés
esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a
folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Dátum: …..………………………………..

.………………………………………………….

……………………………………………..

kérelmező aláírása

kérelmező házastársa a(élettársa) aláírása

CSATOLANDÓ: egyháztartásban élők jövedelemigazolása (munkabér, családi pótlék, gyes, gyed,
stb.)
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2. melléklet a 10/2016. (XI.17.)
önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény
Alulírott

.....................................................................................(név)

2182

Domony,

…………………….....út …………. .szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai
napon Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás
helyi

szabályairól

szóló

10/2016.

(XI.17.)

önkormányzat

rendelete

alapján

megállapított……………..mázsa/m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Domony, 201… .........................

...............................................
Átadó

…………….………………….
Átvevő
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