
Kisszőlős Község Önkormán yzata Képviselő-testületének
1112015. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól

KisszŐlŐs Község Önkormányzaíénak Képviselő-testülete az Alaptöwény 32. cikk (2)
bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljrárva a következőket rendeli el:

L fejezet

A támogatásra vonatkoző álta|ános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya

1.§ (1) Kisszőlős Község Önkormányzata szociális céIű tílzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítŐ, vissza nem térítendő támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult.
(2) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a
szociális rászorultság szabáIyait és az igónylés részletes feltételeit meghatározza.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Kisszőlős község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó
és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei

2.§ (1) Az önkorményzat vissza nem tédtendő természetbeni támogatásként szociális tűzifat
biáosít annak a személynek, aki a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló törvény
szerinti
a) aktív koruak ellátáséna,
b) idő skoru ak jar adékár a,
c) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
lakásfenntartási támogatásra j ogosult,
a gyermekek védelméről és gyámügyi ígazgatásről szóló 1997. évi xxx.

nyújtásara

törvényben
szabályozott
d) hátrányos és halmozottanhátrányos gyenneket nevelő család
e) azol<nak a családoknak, amelyekben az egy frre jutó jövedelem nem haladla meg az
öregségi n}.ugdíj összegének 150 %-át (42.750,-Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj
összegének 250 %-át (71.250,-Ft).
(2) a)-d) pontban lévő jogosultak előnyben részesülnek a tílzifa osáás során.
(3)Háztartásonként legalább 1 m3, de legfeljebb 5 ml tílzifabi*osításérakerülhet sor.
(4) A tílzífa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg
fi,iggetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírélás a kérelem beérkezésének
sonendjében történik.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tiaifa támogatásra - fiiggetleni| a 2. § -ban
meghatéxozott feltételek teljestilésétől - az aszemély, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos ós az elmúlt 2 évbenengedéllyel fakitermeléstvégzett,
vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tínifát szerzett.
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalánnem f,íthető.



(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem é1, atámogatás
nem kérhető.
(3) Atílzifaban részesülő személy atűzifátnem értékesítheti, nem adhatja át másnak.

3. A támogatás igénytésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljrárás az e rendelet 1. melléklete szerinti
kérelemre indul.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi viszonyok igazo|ására szolgálő
dokumentumokat és a kérelmezővel azonos lakcímen élő személyek lakcímetigazolő
hatósági igazolv ányának másolatát.
(3) A kérelmeket a (2) bekezdésben foglalt dokumentumokkal e$.utt 2015. december 15.
naPjáig lehet a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál Somlószőlősi
Kirendeltségén (8483 Somlószőlős, Kossuth u. 164.) benyújtani. E hataridő elmulasztása
jogvesztő.
(4) A kérelmek elbíráIása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb a
kérelem benyújtásátől számított 15 napon beltil határozattal dönt.
(5) A döntést követően, a tűzifa Kisszőlős településre történő kiszállítását követő 10
munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kérelmező részére történő
kiszállításáról.
(6) A t|nifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvéteti elismervény
aláírásával igazolja.

5. § (1) A támogatás kizérőlagos forrása a Belügyminisáérium által az Önkormtínyzat
számára megállapított 590.550,- Ft kiegészítő támogatás, valamint az önkormányzat által
fuvarköltség saj át forrás.
(2) 

^ 
rendelkezésre álló űzifa felhasznáIását követően benyújtott kérelmeket - fiiggetlenül

attól, hogy azoka 2.§-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek és a 4,§ (3) bekezdésében
me ghataro zott hatétridőr e érke ztek- e l ke l l utas ítani.

il. íejezet

zárő rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. marcius 3l.napjan
hatályátveszti.

Kisszőlős, 2015. november 1 9.

-.'\
Árik tstvrin
polgármester

A rendelet kihirdetésének időpontj a:
Kisszőlős, 2015. november 20.

ill.!ill

Szlottáné TLri Edina
i

jegyző



KIsszőLós rözsnc
ÖNrORMÁNYZATA
8483 Kisszőlős" Rákóczi u. 3.

a szociális tűzjla juttatás szabáIl,airól szóló ll/20l5. ,-, ];,l.lllÍIlij

szocütts cntú rünrl rcÉNvtÉsÉnnz
A) Személyes adatok:

1 Kérelmező neve:...

2. Születésinév: ..

4.Anyjaneve:.

5. A kérelmező lakóhelyének címe:

6. Ha a kérelmező nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ...

7. A torvényes képviselő lakóhelyének címe:

8. A kérelmezővel azonos lakcímre bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek száma (2015.10.31.-i
ál|apot szerint): .....,....... fő.

9. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):

Név

/születési név is/

születési idő

lév,hő,napl
Anyja neve

1

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



B) Jövedelmi adatok (Forintban)

A jövedelmek típusai kérelnrező

jövedelrne

A kérelmezővel azonos lakcímre bejelentett
lakóhellyel rendelkező személyek

jövedelme

1 2, J. 4. 5. ossZeSen

1 \4 unkaviszonyból, nrunkavégzésre irányuló
:gyéb jogviszonvból szárnlazó 1övedelerll és

.áppétlz

2. rársas és eg1,,éni vállalkozásból származő
övedeler-r-r

J. \yugellátás, egyéb nyugdíj szerű ellátások

4. A. gyermek ellátásához és gondozásához
<apcsolódó támogatások (GYED, GYES,
3YEI családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

5. )nkormányzat és munkaügyi szervek által
lolyósított rendszeres pénzbeli ellátás

imunkanélküli járadék, képzési támogatás,
:endszeres szociális segély, Fh! ápolási díj,
:endszeres gyermekvédelmi támogatás,

lakásfenntartási támogatás, stb.)

6, {.lakóingatlanban élők havi nettó
övedelme összesen

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: Ftihó.

Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem nem rendelkezem

BiiLntetőjoei felelősségem tudatában kijelentem, hogv a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfele]ílek.

Hozzqárulok hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálásara jogosult ellenőriáeti.

Hozzáqárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasmáIásához.

Kisszőlős,20l..... ......hó....nap

akérelmező,

vagy törvényes képviselőjének aláírása
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rurötrlg úruurlró

o § lakóhely címeként a személyazonosító igazolványban, illetve a lakcímet igazolő hatósági
igazolványban szereplő lakóhely címét kell feltüntetni.

oA kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban bejelentett lakóhellyel rendelkezők jövedelmét
személyenként ke1l felttintetni.

o A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásből szírmazőjövedelem esetén a kérelem benyujtását
megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

4. A jÖvedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak
fénYmásolatát (nyugdíjszelvényo munkáltatói igazoláso szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz
csatolni kell. (Kivéve az önkormányzat által folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatáso
illetve lakásfenntartási támogatásról szóló igazolásokat)

5. Az egY főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban lakóhellyel rendelkezők összjövedelme osztva
az ott lakóhellyel rendelkező személyek számával.

6. A kérelem leadásakor kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a saját és az ingatlanban
lakóhellyel rendelkező személyek lakcímigazolványáto vágy annak másolatát.



KIss zőrós rözsnc
önroRMÁNy zATA
8483 Kisszőlős. Rákóczi u. 3.,

2. melléklet
a szociális tíizifajuttatás szabályairól szóló 1112015. (XI. 20.) rendelethez

Átvéte l i el is mervény szociá t is cé l ú tűzita tá mogatásrót

FigYelemfelhívás! Abban az esetben, ha nem a tómogatás * hatórozat szerinti - jogosultja veszi ót a
tűzifót, azaz nincs jelen a tűzifa átvéteténél, abbqn az esetben az ótvevő a tómogatós jogosuttja áltat
aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglolt meghatalmazósa ellenében veheti ót a jogosultnak
jóró tűzifót.

Támogatás
jogosultjának

neve

Támogatás
jogosultjának

lakcíme

Átvett
mennyiség

m3

Átvétel

dátuma:

Átaao

aláírása

Átvevő

aláírása
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