DECS Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016.(X.3.) önkormányzati r e n d e l e t e

a szociális tűzifa-juttatás feltételeiről
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(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG)
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és
42. § 1. pontjában kapott hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. §
a) pontjában és a 26. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2013.(VII.02.) önkormányzati rendelet 41. § (4) bekezdésében a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Humán Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 18.) önkormányzati
rendelet 1. §-ában rögzített személyekre.
(2) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.) foglaltakat az e rendeletben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
2. § (1) A szociális célú támogatást Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete önkormányzat ellenszolgáltatás nélkül, természetbeni ellátásként, tűzifa formájában
nyújtja.
(2) A képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi
hatáskört a Humán Bizottságra ruházza át, mely a juttatás kérdésében egyedi határozattal
dönt.
3. § (1) A támogatás iránti kérelmet november 18-ig kell benyújtani, e határidő
elmulasztása jogvesztő. 2
(2) Térítésmentesen, szociális célú tűzifa háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiség
erejéig adható annak a kérelmezőnek, aki a szociális célú tűzifa igényét e rendelet 1.
melléklete szerinti kérelem nyomtatványon a Decsi Polgármesteri Hivatalban benyújtotta.
(3) A Humán Bizottság a támogatásokkal kapcsolatos döntését az (1) bekezdésben
megjelölt határidőt követő ülésén hozza meg.
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a rendeletet Decs nagyközség képviselő-testülete a 2016. szeptember 28-i ülésén fogadta el
a 3. § (1) bekezdésében szereplő dőlt betűs szövegrészt a 13/2017.(X.20.) önk-i rendelet 1. §-a állapította meg.
Hatályos 2017. október 23-tól
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4. § A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
5. § A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni
a) aki a Szoctv. szerinti aktív korúak ellátására, vagy időskorúak járadékára jogosult,
b) azt a családot, amely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
c) az egyedül élő személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
d) azt a személyt, akinek a családjában a havi, egy főre eső jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
és fával fűti lakását.
5/A. § Nem részesülhet e támogatásban, aki az adott évben időskorúak fűtési
támogatásában részesült. 3
6. § Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti,
vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles a
tűzifa árának visszafizetésére. 4
7. § A szociális célú tűzifa hazaszállításáról a támogatásban részesülő köteles
gondoskodni. A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. számú melléklete szerinti átvételi
elismervény aláírásával köteles igazolni.
8. § (1) E rendelet 2016. október 6. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló
13/2015.(XII.01.) önk.-i rendelet hatályát veszíti.

D e c s , 2016. szeptember 28.

A n t a l Zsolt sk.
polgármester

S k o d a Ferenc sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve 2016. október 3.-án
Skoda Ferenc sk.
jegyző
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az 5/A. §-t beiktatta a 12/2017.(IX.5.) önk.-i rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2017. szeptember 8-tól.
a 6. § szövegét a 22/2016.(XII.7.) önk.-i rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja állapította meg.
Hatályos 2016. december 12-től.
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1. melléklet a 16 /2016. (X.3.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM SZOCIÁLIS TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ
Személyi adatok
Név: …………………………………………………………….………………………………………..
Születési név: …………………………………………………………………………………………….
Születési hely és idő:…………………………………………………………….....................................
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………...
Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: ………………………………...…………………
A családban együtt élő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):

Név
/leánykori név is/

Születési idő
/év, hó, nap/

Anyja neve

Foglalkozása

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

A tűzifa támogatásra jogosult vagyok a rendelet alapján, mert az alábbi szociális
ellátásban részesülök: (MEGFELELŐT ALÁHÚZNI)
a) aktív korúak ellátása
b) időskorúak járadéka
c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
A fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbi indokok
alapján:
a) családunkban az egy főre eső havi jövedelem alacsony,
b) egyedül álló személy vagyok
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B) Jövedelmi adatok Forintban AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!
A jövedelmek típusai

Kérelmező

A lakóingatlanban élők jövedelme

jövedelme a)

b)

c)

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 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

d)

e)
fgÖsszese
))n

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem
elbírálására jogosult szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Kijelentem, hogy a kérelemben szereplő jövedelmeken és vagyonon kívül egyéb
jövedelemmel és vagyonnal nem rendelkezem.
Kijelentem, hogy tűzifával való fűtésre alkalmas berendezéssel rendelkezem.
Decs, 20..., …………… hó …. nap
...........................................................
az ellátást igénylő
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2. melléklet a 16 /2016. (X.3.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

…………………...…………...…….(név) ………………………………………..…(születési hely, idő),
………………………………………… (anyja neve) 7144 Decs , …………………………….u.
………..sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a
mai napon Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló

/2016.(X.3.) önkormányzati rendelete

alapján megállapított természetbeni
juttatásként ……..…m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Decs, ............. év ........................... hó ...... nap

……………………………………..
átadó

……………………………………………
átvevő
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HATÁSVIZSGÁLAT

a szociális célú tűzifa-juttatás feltételeiről szóló rendelet-tervezethez
A rendelet megalkotásának szükségességét központi előírások teszik szükségessé.
Társadalmi hatása: közéletjavító hatása van a lakosság körében
Gazdasági hatása: nincs
Költségvetési hatása: van, a megállapított tűzifa kiszállításának költsége
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: van, a támogatások megállapításával
kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a támogatás elnyerése esetén a pályázati
kiírás kötelezően írja elő
A jogalkotás elmaradásának következményei: a kormányhivatal törvényességi felhívással
élhet
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség.
Véleményeztetés: Pénzügyi és Fejlesztés Bizottság, valamint a Humán Bizottság
véleményezi.
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