EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2019. (IX.20) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról.

Egyházashollós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott
eredeti
jogalkotói
hatáskörében,
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. § (1) A rendelet célja, hogy Egyházashollós településen élők részére támogatást nyújtson,
szociális rászorultság alapján meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás jogosultsági
feltételeit, továbbá az igénylés, és a jogosult részére a megítélés menetét.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az Egyházashollós településen a jelen rendelet kihirdetésekor álandó
lakcímmel rendelkező személyekre.
2. Eljárási rendelkezések
2. § A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására és ellenőrzésére a pénzbeli és
természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló Egyházashollós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015. (II. 16.)
önkormányzati rendelet 1. §-2. §-aiban foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a
kérelem kizárólag írásban nyújtható be.
3. Szociális célú tűzifa támogatásfeltételei
3. § (1) Maximum 5 m3 szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a
személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve
időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, hogy
a kérelmező kérelem benyújtását megelőző hónapban a
a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 200%-át, illetve
b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a 300%-át, valamint
c) lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
(2) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem
érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(3) A támogatás megállapítása során – a jogosultsági feltételek megléte estén – előnyben kell
részesíteni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív
korúak ellátásban, időskorúak járadékában, illetve települési támogatásban részesülőket,
valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat.
(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem
kérhető.

4. A támogatás igénylésének menete
4. § (1) A támogatás iránti kérelem 2019. november 30. napjáig, kizárólag jelen rendelet 1. melléklete
szerinti nyomtatványon nyújtható be, az egy háztartásban élő valamennyi személynek a kérelem
benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelem igazolására alkalmas okirat csatolásával.
(2) A szociális célú tűzifa támogatás nyújtásáról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett
ellátás visszatérítésének elrendeléséről a polgármester jogosult dönteni.
(3) A polgármester a támogatásról a jelen rendelet hatálybalépését követő 15 naponként dönt. A
döntést követő 15 napon belül az önkormányzat gondoskodik a tűzifa kiszállíttatásáról.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező teljesítésigazolás aláírásával
igazolja.
5. § (1) A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított 690.880, Ft
támogatás, valamint erre figyelemmel biztosított 40.640,- Ft önrész, összesen 731.520,- Ft.
(2) Az (1) pontban rögzített forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól,
hogy azok a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e – érdemi vizsgálat nélkül el kell
utasítani.
5. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2020. március 31. napján hatályát
veszti.

Kelt.: Egyházashollós, 2019. szeptember 19.

Németh Tamás
polgármester

Dr. Németh Péter
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2019. szeptember 20-án Egyházashollós község hirdetőtábláján.

Egyházashollós, 2019. szeptember 20
Dr. Németh Péter
jegyző

1.

melléklet

EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a szociális célú tűzifa vásárlásához
kapcsolódó támogatásról szóló 5./2019. (IX.20.) önkormányzati rendeletéhez

Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti kérelem

Iktatószám:______________

Benyújtva: ___________ napján, ___ óra ___ perc.

A kérelem benyújtható: 2020. február 17. napjáig azzal, hogy a szociális célú tűzifa vásárlásához
kapcsolódó támogatásról szóló rendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a rendeletben rögzített forrás
felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a meghatározott
feltételeknek megfelelnek-e – érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani!

Alulírott …………………………………..………………………………………………………………………….………………… (név)
(szül. hely / idő: ………………………………………….………/………………………………,

Egyházashollós, ………………………………. u. ………….... szám alatti lakos, kérem, hogy részemre az
Önkormányzata Képviselő-testületének, a tűzifa vásárlási támogatásról szóló rendelete alapján
szíveskedjenek ellenszolgáltatás nélkül, természetbeni juttatásként ……... (legfeljebb 5 m3 adható)
erdei m3 kemény lombos tűzifát biztosítani.

Nyilatkozom, hogy közös háztartásomban lévő személyek száma. …... fő.
Csatolom kérelmemhez a közös háztartásomban jövedelemmel rendelkező valamennyi személynek a
kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó munkáltatói jövedelemigazolását vagy jövedelem
átutalását igazoló banki bizonylatot, illetve utolsó havi nyugdíjszelvényt.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*

a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: ……………………………
b) időskorúak járadékában részesülők, a megállapító határozat száma: …………………………………
c) települési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: ……………………………
d) Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, megállapító határozat
száma: ……………………………………

Nyilatkozom, hogy háztartásom tűzifával is fűthető.

Aláírásommal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelmemben közölt valamennyi személyes
adatom a támogatást nyújtó a támogatás forrása elszámolása céljából és ellenőrzési határidőig
kezelje.
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő, amennyiben egyik sem áll fenn a támogatásra vonatkozóan
nem kizáró ok, de kérelmező előnyben nem részesül)

Egyházashollós, …………………………………….

………………………………
kérelmező

2. melléklet
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a szociális célú tűzifa vásárlásához
kapcsolódó támogatásról szóló 5 /2019. (IX.20) önkormányzati rendeletéhez

Teljesítésigazolás

Iktatószám:______________

Alulírott …………………………………..…………………………………………………………………………………………………. (név)

(szül. hely / idő: ……………………………………/…………..……………,

Egyházashollós, …….……………………………. u. ……... szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy
kérelmemre számomra nyújtott ….... erdei m3 kemény lombos tűzifa, részemre térítésmentesen
Egyházashollós Önkormányzata által átadásra került, melyet a mai napon …………………………. átvettem.

Egyházashollós, …………………………………….

………………………………
támogatott

