Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2018 (IX.10.)
önkormányzati rendelete
a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok
2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásról
Szabolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 44. jogcím szerinti,
A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása elnevezésű előirányzata,
valamint a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018.
(III.27.) Korm. határozata alapján a központi költségvetés a települési
önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Szabolcs Község
Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) számára.
2. § E rendelet célja, hogy Szabolcs községben élők részére támogatást nyújtson
szociális rászorultság alapján, meghatározza az egyszeri tűzifa juttatás
ellátási forma jogosultsági feltételeit, az igénylés és az odaítélés menetét.
3. § (1) Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Szabolcs községben bejelentett állandó lakóhelyén
életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek
megfelel.
(2) A jelen rendeletben használt jövedelem, vagyon, család, egyedül élő és
háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.
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4. § Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek
egyidejű fennállása esetén az a nagykorú kérelmező:
a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó e rendelet 1.
melléklete szerinti kérelmét határidőn belül a Rakamazi Közös
Önkormányzati Hivatal a Szabolcsi Kirendeltséghez (továbbiakban:
Hivatal) benyújtotta,
b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső havi nettó
jövedelme a 65.000.- Ft-ot, egyszemélyes háztartás (egyedül élő)
esetén a havi nettó jövedelem a 100.000.- Ft-ot nem haladja meg, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
5. § Az elbírálás során előnyt élvez az a szociálisan rászorult személy, aki
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesülők)
jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő családban él.
6. § (1) A támogatási kérelmeket 2019. január 31. napjáig lehet benyújtani.
(2) A támogatási kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe
tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2019. február 08. napjáig dönt.
(3) A döntést követő 5 munkanapon belül a Képviselő-testület a
polgármesteren keresztül gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. mellékletét képező átvételi
elismervény aláírásával igazolja.
7. § (1) A támogatás mértéke 0,5 m3 tűzifánál kevesebb nem lehet, továbbá egy
háztartás számára maximálisan 5 m3 tűzifa kerülhet kiosztásra.
(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától.
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(3) A támogatási kérelem elutasítandó, ha a BMÖGF/63-12/2018. számú
Támogatói Okirat szerint jóváhagyott és megvásárolt tüzelőanyag
mennyisége már nem ad lehetőséget a kérelem teljesítésére.
8. § (1) A szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a tűzifát
nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra
használhatja fel.
(2) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát
értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra
jogosultként igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa
esetében – a megállapított mennyiség alapján – 15.000.- Ft + ÁFA/m3
összegnek, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére az
önkormányzat részére.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. március 31.
napján hatályát veszti.

Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző
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1. melléklet a 8/2018. (IX.10.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

KÉRELEM
A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KITERJESZTÉSE ÉRDEKÉBEN TŰZIFA
IGÉNYLÉSÉRE

Név: ___________________________________Leánykori név: _______________________
Születési hely: ___________________________ Születési idő: ________________________
Anyja neve: _____________________________ TAJ szám: ________________________
Lakóhelye: __________________________________________________________________
kérem, hogy részemre szociális tűzifát állapítson meg.
A kérelmem elbírálásakor kérem figyelembe venni, hogy
a) aktív korúak ellátásában részesülök
b) időskorúak járadékában részesülök
c) települési támogatásban részesülök*(Ügyintéző tölti ki)
Határozat száma

Határozathozatal dátuma

d) települési lakásfenntartási támogatásban részesülök*(Ügyintéző tölti ki)
Határozat száma

Megállapítás kezdete

e) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek*(Ügyintéző tölti ki)
Határozat száma

Megállapítás kezdete

f) egyedül élek és jövedelmem nem haladja meg a 100.000.-Ft-ot
e) nem egyedül élek és az egy főre eső jövedelmünk nem haladja meg a 65.000.-Ft-ot
(A megfelelő betűjel bekarikázandó.)
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Kérelmemet az alábbiakkal indokolom:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név (születési név is)
Születési hely, idő
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

TAJ szám

Anyja neve
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Jövedelmi adatok
A jövedelem típusai
1.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó

2.

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

3.

Alkalmi munkavégzésből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

6.

Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelmek

8.

Összes jövedelem

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek
jövedelme

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ….................................................. Ft/hó
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:
(Megfelelő rész aláhúzandó!)

rendelkezem

nem rendelkezem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek
életvitelszerűen Szabolcs községben bejelentett állandó lakóhelyemen

Kérelmemhez csatolok minden olyan iratot, amely bizonyítja kérelmemben foglaltakat pl:
kórházi zárójelentés, számlák, igazolások stb., illetve a jövedelemnyilatkozatban szereplő
jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.
Kérelmem kedvező elbírálása esetén az ügyemben hozandó határozat elleni fellebbezési
jogomról lemondok.
Tudomásul veszem, hogy Szabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa
vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló ……../2018. (IX…....) önkormányzati rendelet 8.
§ (2) bekezdése szerint amennyiben az e rendelet alapján részemre biztosított tűzifát
értékesítem, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt jogosulatlanul igényeltem és kaptam,
köteles vagyok az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 15.000.- Ft + ÁFA/m3 összeg,
valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.
Szabolcs, 20________________
____________________________
kérelmező
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2. melléklet a 8/2018. (IX.10.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény
Alulírott …........................................................................................................... (szül.hely, idő:
….................................................................................................................................................)
4467 Szabolcs, …....................................................... szám alatti lakos, aláírásommal
elismerem, hogy a mai napon …......................................... ügyiratszámú határozattal
megállapított …................... m3 …....…………. szociális tűzifát átvettem.

Tudomásul veszem, hogy a kapott szociális tűzifát nem értékesíthetem.

Szabolcs, 20....................................

…........................................
átadó

…......................................
átvevő
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INDOKOLÁS
A Belügyminiszter a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 44. jogcím szerinti, a települési
önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása forrás alapján döntött arról, hogy a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a
települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III.27.) Korm. határozatban hozott döntés
alapján az önkormányzat a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatás pályázata kiegészítő támogatásban részesült.
Szabolcs Község Önkormányzata a Kormány döntésének megfelelően 284.480,-Ft összegű
vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből 16 m3 keménylombos tűzifát
vásárolhatott.
Részletes indokolás
1-3. §
A rendelet-tervezet általános szabályokat tartalmaz.
4-5. §
Meghatározza a jogosultak körét és a jogosultsági feltételeket, valamint az elbírálás során
előnyt élvező személyek körét.
6. §
Részletesen tartalmazza az eljárási rendelkezéseket, valamint a kérelmek benyújtásának
formai követelményeit. A támogatás a jogosultak részére történő kiszállítására, illetve annak
átvételére vonatkozó szabályokat tartalmazza.
7. §
A támogatás mértékét, valamint az elutasítandó támogatási kérelmek körét határozza meg.
8. §
A jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.
9. §
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Szabolcs, 2018. szeptember 10.
Dr. Kóder László
jegyző

