Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
112019 (01.10.) önkormányzati rendelete

a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében az Önkormányzat 2017. évi szociális tűzifa
vásárlásához kapcsolódó támogatás helyi szabályairól
Lovasberény Község önkonnányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdése alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 8 a.) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következöket rendeli el:
A támogatásra vonatkozó általános szabályok

I. A rendelet célja, hatálya

1.§
(1) E rendelet célja, hogy Lovasberény településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultsága alapján. Meghatározza a tennészetben nyújtott szociális ellátás, mint egyszeri
tűzifa juttatás ellátási fonna jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Lovasberény Község közigazgatási területén
lakó és lakcínunel rendelkező állampolgárokra.

életvitelszerűen

(3) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogahnára, valamint a
jövedelem számítás módjára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

II. A támogatás feltételei
2. §
(l)Az önkormányzat a rendelkezésre áUó keret mértékéig, vissza nem térítendő természetbeni
támogatásként szociális tűzifát biztosíthat annak a Lovasberény község közigazgatási
területén életvitel szerűen lakó és ott lakcúnmel rendelkező szociálisan rászoruló személynek,
aki fa- vagy vegyes tüzelésű fűtési rendszert használ.

a.) jövedelemre tekintet nélkül
aa.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény
(továbbiakban Szt.) szerint aktivkorúak ellátásában részesül, vagy
ab) az Szt. szerinti időskorúak járadékában részes ül, vagy
ac.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
b.) Annak a szociálisan rászorulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem
az öregségi nyugdíjminimwn 200%-át (28500x200%=57.000.-Ft), egyedül álló
esetén az ö1·egségi nyugdíjminimum 263 %-át (28500x263%= 74.955.-Ft) nem
haladja meg.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa
támogatásban részesíthető méltányosságból az is, aki rendkívüli élethelyzetbe került, és
segítség nélkül téli tüzelését más módon nem tudja megoldani.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(4) Az (1) - (2) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát
nem biztosít.

3. §
(l) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - függetlenül a 2. §. (1) bekezdésében
meghatározott feltétel teljesülésétől- az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel
fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenys égből jövedelmet vagy tűzifát
szerzett,
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

(3) A tűzifában részesülő személy a
saját használatra használhatja fel.

tűzifát

nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak

III. Hatásköri, eljárási rendelkezések
4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
A kérelmeket 2019. január 18. napjáig lehet a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalnál
benyújtani, amelyhez a kérelmező családjában élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat
csatolni kell.
(2) A kérelmeket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el, és
a támogatásról határozattal dönt, legkésőbb 201 9. január 23. napjáig.

(3) Egy személynek, vagy a családnak adható szociális tűzifa mennyisége legalább 1 m3,
legfeljebb 3 m3 lehet, a beérkezett kérelmek számától függően.
(4) A döntést kövelö 15 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a
kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét
aláírásával igazolja.

képező

tűzifa

átvételi elismervény

(6) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülötől ellenszolgáltatást nem kér.
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5.§

(1 )A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú

tüzelőanyag

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás elnevezésű pályázat szerint az Önkormányzat
számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított
önrész és szállítási költség.

(2) A forrás felhasználását

követően

benyújtott kérelmeket- függetlenül attól, hogy azok

a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban
meghatározott határidőre érkeztek-e - el kell utasítani.

IV. Záró rendelkezések
6.§

(1) Ez a rendelet 2019. január 11. napján lép hatályba
(2) Ez a rendelet 2019. április 30. napján hatályát veszti.

&6kzló
jegyző

A rendeletet 2019. január 10. napján kihirdettem:

K~1i;h
jegyző

3

1

A kérem benyújtásának határideje: 2019. január 18.

Kérelem
Igénylő

1.

adatai

1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve:

.„„ •• „ ..•... „ ..••..... „ .•.•.. „ ....•. „ •. „.„ ..•••• „ „ „ ...... „ ..• „ ..... „ „ „ .. „.„ .•..... „ .•••••• „ ... „ .. „ .••.• „ ....... .

Születési neve:
Anyja neve:

„ .„ . . „ .. „ ...... „ . „ „ . „ „ „ „ „ ....• „„.„.„ .. „ ... „ „ „ ...... „ . „ „ „ „ ..... „„.„ .• „ .. „.„ ....... „ .. „.„.

„ ..••• „ „ ... „ .. „ „ ... „ ... „ .. „. „ ..... „ „ „ .• „ .... „. „ •••• „ .......•....„ .. „ ......•..•. „ ... „.„„. „ „ „ ..•.. „ ..

Születési hely, év, hó, nap: ........... „.„.„. „ „ .„ •• „ ..... „
Lakóhely:

.....• „ „ „ „ . „ ... „ .. „ .. „ „ „ „ .„„ „ .. .. „ •.. „ .•.... „ .. .

„ ....•....... „ .. „ .. „ „ „ •• „ ... „ ...•. „ ........ „ .. „ .. „ ..... „ „ „ . „ . „ „ „ ... „ •....•. „ ... „ ...•• „ „ „ „ .. „ •• „ „ „ „

Tartózkodási hely: ......... „

•.... „ .... „ „ .•..•.. .. „ .. „ .. „ •• „ ••••. „ ..•...•.. . . .. ... „ .• „ ..........•• „. „ .... „ ....•.. „ ...• .

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ) ......... „ ................. „ .. „ .. „.„ ••. „ ... „ ..•.... „ ....... „
Telefonszám): ............... „.„ .............•...... „

... „ ..

... „.„ •.•...... „ ... „ ••••••. „ .. „ ...•••....•.... „ •. „ „ •..... „ .... „ „ ••••

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.
(a megfelelő rész aláhúzandó),
2.Állampolgársága: magyar
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan vagy oltalmazottként elismert
Státusz

elismerő

határozat száma: .... .. ....... ..... ........... .... .......... .. .. ......... ..... ....... .

(a megfelelő rész aláhúzandó)

3.Családi állapota:
egyedülálló: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával él együtt
házastársától külön élő

(a

megfelelő rész

Igénylővel

aláhúzandó)

közös háztartásban

élők:

A kérelem benyújtásának. időpontjában az települési támogatást kérővel közös háztartásban
élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni fok

TAJ szám
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(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben egytllt lakó,
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezö közeli holZátartozók közössége.
·
közeli hozzátartozó:
a) a hfu:astárs, az élettárs,
b) 11. húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem reodelkczö; a huszonhárom évesn~I fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt
gyermek,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, il!etvc a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér
szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyennek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is
fennállt (a továbbiakban: fogyatékos g)'tnnek),
d) a 1&. életévét be nem t.öltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülö, illetve a sz!llö házastársa
vagy élettársa;
háztartás: 11.l egy lakásban egyUtt lakó, olt bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodásj hellyel rendelkc:zö személyek közössége.)

II. A támogatás igénylésének indoka:
Kérem, hogy részemre, Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
szociális tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek
természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

1. A szociális tfizüa támogatására jövedelemre tekintet nélkül jogosult vagyok a helyi
rendelet alapján, mert a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
töl'vény szerinti:
a) aktív korúak ellátásában részesülök, a megállapító határozat száma: ...............................
időskorúak járadékában részesülök, a megállapító határozat száma:................................

b.) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család: a megállapító határozat
száma:..................................... .

2.Egyéb szociálisan rászoruló: (indoklás)

DI. Jövedelemi adatok (akkor kell kitölteni, ha a 2. pont alapján egyéb rászorultság jogcímén kéri
a támogatást)
A kérehnezö, valamint házastársának. (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a
havijövedelme forintban:

II. ) JÖVEDELMI ADATOK
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A JÖVEDELMEK TÍPUSAI A KERELMEZÖ
JÖVEDELME

IA KÉRELMFZÖVEL IA KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLÖ
KÖZÖS
HÁZTARTÁSBAN
ÉLÖ HÁZASTÁRS

ÖSSZESEN

~GYÉBROKON JOVEDELMJ:i

KÉLEITÁRS)
~OVEDELME

1. MUNKAVISZONYDÓL,
MUNKAvtOZÉSRli/FOGl .ALKO
ZTATÁSRA IRANYULÖEGYÉB
JOOVISZOl'<l'BÓL SZÁRMAZÓ
JOVl!DELEM f:S TÁPPÉNZ
2. TÁRSAS ÉS EGYÉNI
VÁLLALKOZÁS:BÓL,
ÖSTERMELÖl, ILLETVE
SZ!!LLEMI f;S MÁS ÖNÁLLÓ
TEVEKENYSÉGBÓL SZÁRMAZÓ
OVEDEUM
3. NYUG!llLÁTÁS,
MFGVÁL'l'OZOTT
MlfNKAKÉPESSÉGŰ

SZEMÉLYEK ELLÁTÁSAI
,PÉLDÁUL ROKKANTSÁGI
ELLÁTÁS, REHABILITÁCIÓS
~LLÁTÁS), KORHATÁR ELÓTII
l'LÚTÁS, SZOl.G.'1-ATI
JÁRANDÓSÁG,
BALETlMÜvtSZETJ
ÉLETJÁRADÉK, ÁTillfENETI
BÁNY ÁSZJÁlV•DÉK,
OÓSKORÚAKJÁRADÉKA, A
NYUGDÍJSZERŰ RENDSZERES
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
- \fF.LtstRÖL SZÓLÓ
JOGSZABALY HATÁLYA ALÁ
TAR10ZÓ F.LLÁTÁS
4. A GYJ:iRMF.K ELLÁTÁSÁHOZ
ES G0!'.1XJZÁSÁHOZ
11.APCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK
(KÜLÖNÖSEN:
GYERMEKGONDOZÁSI DII
0~, CYERMltKGONDOZÁST
SEC. El.i,ÁTÁS,
GY!iRMEJ<NE\IELÉSI
TÁMOGATÁS (OYET). CSALÁOI
PÖTLÉK, GYt:.RMF.l<.TARTÁSDÍJ,
ÁRVAF.LLÁTÁSf

S. On konná.11yz:a.t, járási
hivatal és llllami
foglaJkoztatBRi szervek által
folyósltott rends:teres
IDénzbeli ellátások
6.EGYÉB IOVEDEL.E~i
~KOLűNÖSEN:l<APOTT

rrARTÁS-, OSZTONDÍJ,
li!RTEKPAPÍR.BÓL SZÁRMAZÓ
~OVt::;DELEM, KJS ÖSSZEGŰ
1'1flZETÉSEK STB.)
7 . A CSALÁD ÖSSZES NE'ITÓ
UÖVEDELME
8. A CSALÁD ÖSSZES NETTÓ
UOVEDELMÉT CSOT<l<ThlÓ

n'lNYEZOl< (FIZETETT
fARTÁSDÍJ OSSZEGE)

E GY FÖREJUTÓHAVI CSALÁD! NETTÓ JÖVEDELEM (OGYINTÉZÓTÖLTI KI!):

............................................. ... .... FT/Hó.
MEGJEGYZÉS; A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL A JÖVEJJELEMNYJLATKOZAT 1-6. PONTJÁBAN FELTÜNTETEJT
JÖVEDELMEK VALÓDISÁGÁNAK IGAZOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ IRATOKAT, KIVÉVE A CSALÁDI PÓTLÉK ÉS A
GYERMEKGONDQZÁSTSEGfTÖELLÁTÁS JGAZOLÁSÁT,AMENNYIBENAZTNEMMUNKÁLTATÓIKJFIZETÓHELYFOLYÓSÍI'JA,
VALAMINT A GY!RMEKNEVEI.éSI TÁMOGATÁS (GYE T) ÉS A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS (FOT) IGAZOLÁSÁT.
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Egyéb jogcímen jogosult: akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj összegének 200%-át (57.000.-Ft), egyedül

élő

esetében az öregségi

nyugdíj összegének 263%-át (74.955.-Ft).
IV. Egyéb nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedehni adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Büntetőjogi felelősségem

teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a

valóságnak megfelelnek.
HOZZÁJÁRULOK A KÉRELEMBEN SZEREPLÖ ADATOKNAK A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSI ELJÁRÁS SORÁN TÖRTÉNŐ
FELHASZNÁLÁSÁHOZ.
KIJELENTEM, HOGY TúZIFA TÁMOGATÁS MEOÁLLAPiTÁSA IRÁNTI KÉREl.MEMNEK TELJES EGÉSZÉBEN HELYT ADÓ
DÖNTÉS ELLENI FELLEBBEZÉSI JOGOMRÓL LEMONDOK.

{Nl!MLEGES VÁLASZ F-SETÉN KÉRJÜK A

SZÖVEGRÉSZT ÁTHÚZÁSSAL TÖRÖLNI/)

Lovasberény, 201 .......................................... .

kérelmező

Csatolandó dokumentumok:

a rendelet 2.§.(1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati
példánya
jövedelmek igazolása

s

Átvételi elismervény

...... . ............. . ............... (név)Lovasberény, ............... . ........ ...... .utca
...... hsz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Lovasberény
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról
szóló 1/2019. (I.10.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni
juttatásként •.••... erdei m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Kelt: Lovasberény, 2019 . . „

.. „ „ „ ...... „ „ . „

hónap.„ .... . .nap

aláírás

