Önkormányzat Salköveskút Képviselő-testületének
4/2018. (V.4.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól
/9/2018. (XI.20.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szöveg./
Önkormányzat Salköveskút Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. § A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására az egyes szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-ában foglalt eljárási
rendelkezéseket kell alkalmazni.
2. § (1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek
vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási
problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át,
egyedül lő esetén a 450 %-át és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas
tüzelőberendezéssel biztosítja.
(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek a
- aktív korúak ellátásában részesülők,
- időskorúak járadékában részesülők,
- települési támogatásban részesülők, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
- kiskorú gyermeket nevelők,
- egyedül élő időskorúak.
(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa adható.
(4) A támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér az önkormányzat.
(5) A szociális célú tűzifa támogatásról a polgármester jogosult dönteni.
(6) 1A támogatás iránti igényeket 2018. december 31. napjáig lehet benyújtani a rendelet 1.
melléklete szerinti formanyomtatványon.
3. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet 2019. április 30-án hatályát veszti.
Salköveskút, 2018. április 24.

Tóth József
polgármester

Dr. Erdősi Lászlóné
jegyző

Kihirdetési záradék:

1

Módosította a 9/2018. (XI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018.11.20-tól.

Salköveskút, 2018. május 4.

1. számú melléklet a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló 4/2018.
(V.4.) számú rendelethez

KÉRELEM
Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához
Kérelmező neve:………………………………………………………………………………..
Születési neve: ………………………………………………………………………………….
Szül.helye, ideje: ……………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………………….
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………….
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………….
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………..
A kérelmező családi körülménye:
 egyedül élő
 nem egyedül élő
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő
Közeli hozzátartozó neve
Családi kapcsolat
Születési év, hó,
nap

Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem
rendelkezik,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

Települési támogatásban részesül-e?
Aktív korúak ellátásában részesül-e?
Időskorúak ellátásában részesül-e?
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család?
Kiskorú gyermeket nevel?
Egyedül élő időskorú?

igen
igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem
nem

Kérelmének indoka (létfenntartást veszélyeztető problémák):
.......................................................................................................................................................
A kérelmező és a vele egy háztartásban élő házastársának (élettársának), valamint
gyermekeinek a jövedelmi adatai:
A jövedelem típusa

Kérelmező Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi 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 jövedelem
8. Összes jövedelem
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (2) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján
- ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Salköveskút, 2018. év ……………hónap……nap

.............................................................
nagykorú hozzátartozók aláírása

....................................................
kérelmező

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet-tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 18. §-ában foglaltaknak
megfelelően eljárva- az alábbiak szerint indoklom.
1.§-hoz
Az eljárási rendelkezéseket a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról szóló
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-ban meghatározottak szerint kell alkalmazni.
2.§-hoz
Salköveskút Önkormányzatát a Kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a
települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozatában hozott
döntése alapján még 6 m³ támogatásban részesült.
3. §-hoz
A támogatás felhasználásáról 2019. április 15-ig kell elszámolni, rendelet hatályát veszti 2019.
április 30. napján.

Söpte, 2018. április 18.

Dr. Erdősi Lászlóné
jegyző

