Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásáról
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.9. pont szerinti a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímben
foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
l. §
E rendelet hatálya kiterjed Dozmat község közigazgatási területén állandó lakcímmel
rendelkező állampolgárokra.
2. §
(1) Dozmat Község Önkormányzata természetbeni juttatásként szociális célú tűzifát
(továbbiakban: tűzifa) biztosít jogosult háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiségben.
(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére
állapítható meg a támogatás.
(3) A kérelmező lakóhelyül szolgáló ingatlan kizárólag tűzifával fűthető.
3. §
(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
a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át,
b) egyszemélyes háztartás esetén a 500 %-át.
(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek a
a) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők
b) időskorúak járadékában részesülők,
c) települési lakhatási támogatásra jogosultak,
d) települési gyógyszertámogatásban részesülők,
e) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,
g) 65 év feletti nyugdíjasok,
h) ápolási díjra jogosultak,
i) közgyógyellátásra jogosultak,
4. §
A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul,
melyet a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában kell benyújtani 2018.
december 28. napjáig.

5. §
A képviselő-testület a döntéshez a kérelmezőnél környezettanulmányt készíthet.
6. §
Az önkormányzat a tűzifát a támogatott lakóhelye előtti közterületre szállítja és az e rendelet
2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával egyidejűleg átadja az
igénylőnek.
7. §
A szociális tűzifa más részére el nem adható. Ennek tudomásul vételéről a támogatott személy
a kérelem benyújtásakor köteles nyilatkozni. Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján
részére biztosított tűzifát értékesíti, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa értékét a 15. 000,Ft+ ÁFA, valamint a kiszállítás költségét visszafizetni.
8. §
A támogatás kizárólagos forrása a BMÖGF/69-58/2018. számú támogatói okirat szerint az
Önkormányzat számára megállapított 266.700,- Ft vissza nem térítendő támogatás, valamint
az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott
kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és
a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.
9.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásáról szóló
10/2017. (XI. 25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Dozmat, 2018. november 21.

Horváth Ádám
polgármester

Horváth Eszter
jegyző

Kihirdetve: 2018. november 23-án.

Horváth Eszter
jegyző

1. melléklet a szociális tűzifa természetbeni juttatásáról szóló 9/2018. (XI.23.) számú
önkormányzati rendelethez
Kérelem szociális tűzifa igénylésére
Név:.............................................................................................................................................................
Anyja neve:.................................................................................................................................................
Születési hely:......................................................idő:.................................................................................
Lakóhely:.......................... település................................................közterület neve....................házszám.
Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakóhelyével):
………..............település.......................……………. közterület neve ............házszám.
Társadalombiztosítási azonosító száma:
A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ……

A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név
Születési helye, ideje

Rokonsági fok

Kérem részemre tűzifa juttatás megállapítását. A kérelem elbírálása során kérem figyelembe venni,
hogy a családomban az egy főre jutó havi nettó jövedelem …………………….. Ft/ hó,
továbbá az indoklásom a
következő:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
A kérelmező vagy a háztartásában élő személy az alábbi juttatásokra jogosult:
a) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban
b) időskorúak járadékában
c) települési lakhatási támogatásban
d) települési gyógyszertámogatásban
e) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
g) 65 év feletti nyugdíjas
h) ápolási díjra jogosult
i) közgyógyellátásra jogosult
(a kívánt rész aláhúzandó).
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult
szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján, vagy környezettanulmány készítésével –
ellenőrizheti.
A lakóhelyemül szolgáló ingatlan tűzifával fűthető.
Nyilatkozom, hogy a tűzifát saját háztartásomban fűtés céljára használom fel.
Kelt:Dozmat, 2018. ........................................................
........................................................
kérelmező aláírása
Figyelem, a kérelemhez kötelező mellékelni:
A kérelmező és vele egy háztartásban élők jövedelemének igazolását (benyújtást megelőző hónap nettó
jövedelmére vonatkozó munkáltatói igazolás, egyéni vállalkozók esetén APEH igazolás, nyugdíjszelvény,
családi pótlék, stb…)

2. sz. melléklet a szociális tűzifa természetbeni juttatásáról szóló 9/2018. (XI.23.)
önkormányzati rendelethez
Átvételi elismervény

Alulírott ……………………………….9791 Dozmat …………………………….alatti
lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Dozmat Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális tűzifa természetbeni juttatásáról szóló 9/2018. (XI.23.)
önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként … m3
mennyiségű tűzifát átvettem.

Dozmat, 2018. ……………………….

átadó

átvevő

