
Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól.

Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a
következőket rendeli el:

I. fejezet
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló pályázati kiírás (továbbiakban: Pályázat) alapján a központi költségvetés Szalatnak
Község Önkormányzata számára a szociális célú tűzifavásárláshoz kiegészítő támogatást biztosít.

(2) E rendelet célja, hogy meghatározza a Pályázat alapján adott támogatás igénylésének szabályait,
illetve a rászorultság feltételeit.

 (3) E rendelet hatálya kiterjed Szalatnak község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott
lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást 1 erdei köbméter tűzifát,
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250,- Ft),
egyedülálló esetén 300%-át (85.500,- Ft) nem haladja meg.

 (2) A tűzifa támogatás kérelmek megítélésénél előnyt élvez,

a)aktív korúak ellátásában részesül, vagy
b)időskorúak ellátásában, vagy
c)családjában hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
d)gyermekét egyedül neveli.

 (3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel
teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem
fűthető.

3. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre
indul.

(2) A kérelmeket 2017. január 15. napjáig lehet a hivatalban benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása a Képviselő testület hatáskörébe tartozik, amely a támogatásról legkésőbb

2017. január 31. napjáig dönt.
(4) A döntést követő 15 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával

igazolja.



5. § A támogatás kizárólagos forrása a Pályázat alapján az Önkormányzat számára megállapított
640.080,- Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás és szállítási
költség. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §
meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell
utasítani.

II. Záró rendelkezések

14. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. április 30. napján hatályát
veszti.

Szalatnak, 2016. november 09.

            Bregó János                                                                           Dr. Markó Gábor
            polgármester                                                                                    jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. november hó 25. napján kihirdetésre került.

Szalatnak, 2016. november 25.

                                                                                                             Dr. Markó Gábor
                                                                                                                   jegyző

1.sz. melléket
KÉRELEM
szociális célú tűzifa támogatás megállapítására

I. Személyes adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:
Születési

neve:
Anyja

neve:
Születési

helye,
ideje:

Lakóhely: település



 irányítószám

utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet,
ajtó

Tartózkodási hely:  irányítószám település

utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet,
ajtó

Társadalombiztosítási azonosító jele:   

2. Házastárs/élettárs személyes adatai:
Neve:
Születési

neve:
Anyja

neve:
Születési

helye,
ideje:

Lakóhely:
 irányítószám település

utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet,
ajtó

Tartózkodási hely:  irányítószám település

utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet,
ajtó

Társadalombiztosítási azonosító jele:   

3. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen: ………………… fő
Név: Születési helye, ideje Anyja neve:

II. A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem indoka:
               
III. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a

havi jövedelme forintban:

A. B. C.
A jövedelem típusa Kérelmező Házastárs (élettárs), Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó



ebből: közfoglalkoztatásból
származó

2.

Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó

3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

4.
Nyugellátás és egyéb

nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

5.
Önkormányzat és munkaügyi

szervek által folyósított
ellátások

6. Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.

IV. Nyilatkozatok

A háztartásomból más személy szociális célú tűzifa támogatást nem igényelt.
A lakásom fával fűthető, és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel.
Háztartásomban …… (fő) hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermeket nevelek.
Háztartásomban …. (fő) gyermeket egyedül nevelek.
Aktív korúak ellátásában — időskorúak ellátásában részesülők. 

(a megfelelő rész aláhúzandó)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti,

az általam közölt adatokat, tényeket és szociális helyzetet a hivatal környezettanulmány felvétele során
ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Dátum: ……………………………………..

                ………………………………………..
                kérelmező aláírása



2. sz. melléklet

a 8/2016. (XI.26.) sz. önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

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

Szalatnak,………………………………………………………………………….sz. alatti lakos
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Szalatnak Község Önkormányzata Képviselő‐ 

testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló   /2015. (        ) sz. önkormányzati rendelete alapján
megállapított természetbeni juttatásként   1 erdei köbméter mennyiségű tűzifát átvettem.

Szalatnak, 2016. ……………………………hó …………………nap

                                   
..............................................                                                   ..................................................
átadó                                                                                                              átvevő


