Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól
Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
(továbbiakban: Kat.) 46. ~ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Besenyőtelek Községi
Onkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)
Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 8a. pontjában, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. *-ában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
—

1. A rendelet célja, hatálya
I .*
(1) A rendelet célja, hogy Besenyőtelek Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat)
meghatározza a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 3. számú mellékletének I. 8. pontja alapján a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan elnyert támogatás felhasználása során az igénytés, a
jogosultság, a támogatás feltételeit, illetve módját és támogatást nyújtson szociális
rászorultság alapján.
(2) Az önkormányzat által kizárólag a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásban megjelölt mennyiségű szociális célú tűzifa
kerül tánogatásként biztosításra térítésmentesen szociálisan rászoruló személyek részére.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Besenyőtelek község közigazgatási területén lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárra, aki életvitelszerűen a megadott lakcímen él és
a lakásának Eitését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
(4) Az e rendeletben használt család, háztartás, jövedelem fogalmára a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.)
meghatározottakat kell érteni.
2. A támogatás igénylésének menete, feltételei
2.*
(I) Az eljárás kérelemre indul, a szociális célú tűzifa iránti kérelmeket Besenyőtelek Község
Polgármesteri Hivatalában az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A kérelmek december 1. és december 15. napja között terjeszthetők elő. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, továbbá a vele közös háztartásban élő(k)
jövedelmeinek mértékét igazoló iratokat:
a) munkaviszonyban állók esetében a munkáltató által kiállított kereseti igazolást vagy
bérjegyzéket; nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, árvaellátásban, gyermekgondozási
díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, munkanélküli
járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési-segélyben, álláskeresést ösztönző

juttatásban, családi pótlékban, tartásdíjban részesülők esetében a kiutalást bizonyító
feladóvevényt,
b) vállalkozók a kérelem benyújtását megelőző évi jövedelmükre vonatkozó adóhatósági
igazolást, vagy személyes nyilatkozatot;
c) egyéb forrásból származó jövedelem esetén
különösen ingatlan-, üdülő-, lakás
hasznosítása, alkalmi munka személyes nyilatkozatot.
d) a Járási Hivatal által folyósított ellátásokról a folyósítást megállapító határozat másolatát.
(4) Az önkormányzat által megállapított ellátásokról nem kell igazolást mellékelni.
(5) Az önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester, a szociális célú
tűzifajuttatására való jogosultságról határozattal dönt’
-~

—

3.~
(1) Az önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatás és kiegészítő támogatás jogcímén elnyert vissza nem térítendő támogatás alapján 285
erdei köbméter keménylombos tűzifát vásárol kedvezményesen.
(2)Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem
térítendő támogatásként 0,5 m3, de legfeljebb 5 m3 szociális tűzifa segélyben részesíti.
(3) Támogatás állapítható meg annak, akinek a háztartásában az együtt élő személyek, egy főre
eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %át (57.000.-) Ft-ot, egyszemélyes háztartásba élő (egyedül elő) esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000.-Ft-ot), és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona.
(4) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg
a támogatás függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Ameimyiben egy
ingatlanra több kérelem érkezik, az elbírálás a kérélem beérkezésének sorrendjében történik.
(5) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény szerint
a.) aktívkorúak ellátására vagy
b.) időskorúak járadékára vagy
c.) lakásfenntartási és lakhatási támogatásra jogosult vagy
d.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
(6) A kérelmek elbírálása során előnyben részesül az a kérelmező, aki rendezett lakókörnyezetet
tart fenn.
4. *
(1) Amennyiben több kérelem kerül benyújtásra, mint a felosztható tüzelőanyag mennyisége, a
Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester az egy főre jutó jövedelem alapján dönt,
figyelembe véve az önkormányzat felé fennálló tartozás tényét.
(2)A Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester kétség esetén környezettanulmány
készítése során ellenőrizheti a vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezés meglétét.
(3) Amennyiben a jogosult a részére biztosított tűzifát értékesíti, nem saját célra, vagy
rendeltetésétől eltérően használja fel, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra
jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa ellenértékének a
visszafizetésére.

(1) Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra —függetlenül a 3.*. —ban meghatározott feltétel
teljesülésétől,- az a személy, család aki tűzifával egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik
életvitelszerűen.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem él senki, a támogatás
nem kérhető.
(3) Nem jogosult tűzifa támogatásra, akinek életvitele, jelenlegi anyagi helyzete nem indokolja
a szociális tűzifa kérelem támogatását’
6’ *
(1) A kérelmek elbírálása az önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, a
benyújtott kérelmeket a Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester 2020. december
23. napjáig elbírálja és a döntését határozatban közli.
(2) A fa megérkezésétől számítva, 2021. január 04. napjától, folyamatosan, az önkormányzat
gondoskodik a tűzifa kiszállításáról térítésmentesen a jogosult részére, a lakóingatlan elé’ Az
önkormányzat legkésőbb 2021. február 1 5. napjáig szét osztja a tűzifát a rászorulók között. A
szociális célú tűzifában részesülőtől az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.
(3) A tűzifa átvételét ajogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával
igazolja.
7. *
(1)A támogatás kizárólagos formája a Belügyminiszter BMÖUF 46-41/2020. számú támogatói
okiratában az önkormányzat részére megállapított 285 erdei köbméter keménylombos
tüzifavásárlásra felhasználható 5:.429.250~ Ft összegű vissza nem térítendő támogatás,
valamint a Besenyőtelek KözségiOnkormányzat által biztosított önerő és szállítási költség.
(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket függetlenül attól, hogy azok a 2’*
(2) bekezdésében meghatározott határidőre beérkeztek-e és hogy a 3.*-ban foglalt jogosultsági
feltételnek megfelelnek-e el kell utasítani’
-

3. Záró rendelkezések
8.*
(1) E rendelet 2020. november 30. napján lép hatályba’
(2) E rendelet hatályát veszti 2021. április 15. napján.
Besenyőtelek, 2020’ november27
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I. melléklet a 12/2020.(XI.2’7.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Néw

Születési néw

Anyja neve

Családi állapot’

Állarnpolgársága ill. egyéb jogállása’
Születési hely’

év

hó:

nap’

Társadalombiztosítási azonosító jel ITAJ/’
Lakóhely:(lakcímkártya alapján)
Tartózkodási hely:(lakcímkártya alapján)
Telefonszánr
Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, főbérlő, albérlő, családtag, haszonélvező, egyéb’
Lakás komfortfokozatw
Fűtés módja:

Szobaszám’
Fa

alapterület:
vegyes fűtés

Kérem aláhúzással jelölni szíveskedjen.
A kérelmezővel együttlakók- egy háztartásban élők száma’
-

Közeli hozzátartozó neve

Rokoni kapcsolat

Születési év, hó, nap

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem indoka’

Fő
TAJ szám
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Kérelmező
jovedelme

Jovedelmek upusal
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‘
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Közeli hozzátartozók jö’edelme

...

a)

b)

c)

1.1 MunkaviszOnyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
ogviszonyból szárm. jöv.
2./Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3./Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű
jog átruházásából származó jöv.
4./Nyugellátás,baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű
ellátások
5./Gyermekek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások Gyed, Gyes, Gyet,
családi pótlék, gyermektartásdíj
stb.
6./ÖnkormánYzat és munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás, munkanélküli
járadék, rendszeres szoc. segély
stb.
7.Föld bérbeadásából
származó jövedelem
8.Egyéb (p1. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem)
9./Jövedelem összesen
l0./ Család havi nettó összjövedelme:
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem~
Ft/hó
Tudomásul veszem, hogy a feltételek hiányában ~S a hatóság félrevezetésével, illetve
adataimban és körülményeimben bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása
esetén a rosszhiszeműefl igénybe vett ellátást vissza kell fizetnem. Hozzájárulok adataim
közléséhez a támogatás teljesítése céljából a közreműködő cég(ek) felé.
BűntetőjOgi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Besenyőtelek~ 2020.
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kérelmező aláírása v. törvényes képviselő aláírása

d)

város/község
út/utca

címe’város/közég

.„..‚.‚..‚...‚..‚.„.‚.....

‚.„..‚.‚......„

út/utca
hsz.

Vagyonnyilatkozat
1. A kérelmező személyes adatai
Neve’
Születési neve’
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap’
Lakóhely’
Tartózkodási hely’
Társadalombiztosítási Azonosító Jele’
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén
a háztartás valamennyi ta~ának vagyona
A’ Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, itletve tartós használat): címe”’~»..’.».»..
város/község
út/utca»..».» hsz’ alapterülete:
m2, tulajdoni hányad:
a szerzés ideje’.
év
Becsült forgalmi érték:*
Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
„.„......

....„..‚.„...‚

......„.„.....„‚......‚.......‚....‚...

2’ Odülőtulajdon és üdülötelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
hsz’ alapterülete:
m2, tulajdoni hányad’.
a szerzés ideje’.
év
Becsült forgalmi érték:*
Ft
.„.„..„.„

„..‚.„....‚

‚.....‚.‚..‚.....‚..„‚....‚.‚.‚..‚.‚..‚..

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
hsz’ alapterülete’
év
Becsült forgalmi érték:*

m2, tulajdoni hányad”

„.„..‚..„..‚.~‚

a szerzés ideje:

Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése’
alapterülete’..’.’..»... m2, tulajdoni hányad’
Becsült forgalmi érték:*

.‚.„....„.„.‚...„.„...‚~.

‚

a szerzés ideje’

címe:
év

Ft

IL Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi’
típus..»».».’....». rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve’
Becsült forgalmi érték:**
Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű’
rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve’
Becsült forgalmi érték:tt
Ft

típus

.‚.„.„....‚...‚.„.„..„„‚.‚....‚.‚

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez’

Kelt: 2020.év

.

hó

.

nap
aláírás

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgybM egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyomwilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a
forgalmi értéket a vagyon helye szerinti átlam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
*

-~:itiéI~é1cIet a 12/202&.(XI.27.) önkormányzátitehdelethez
Ákételi elismervény

Alulírott ________________________Besenyőtelek, __________________út
sz. alatti lakos
Besenyőtelek Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2020. (XL27.) rendeletével megállapított
erdei m3 mennyiségű kemény tűzifát a Besenyőteleki Polgármesteri Hivataltól a mai
napon átvettem.
Besenyőtelek, 2021.
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