Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa igénylésről
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. fejezet 9. pontjában
szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása jogcím végrehajtására a Szociális, Művelődési és
Sportbizottsága véleményezési eljárását követően a következőket rendeli el:
1.§

(1) A képviselő-testület természetbeni juttatásként az arra rászoruló
személyek részére térítésmentesen tűzifát biztosít. A juttatást a képviselőtestület a támogatás erejéig nyújtja.
(2) Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek
egyidejű fennállása esetén, háztartásonként minimum 0,5 m3, maximum 2
m3 mennyiség erejéig az:
a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e
rendeletben meghatározottak szerint a Nagyigmándi Közös Önkormányzat
Hivatalába személyesen, vagy meghatalmazottja útján benyújtotta,
b) akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %át, egyszemélyes háztartás esetén öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 330 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
c) nyilatkozata szerint fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik,
d) a támogatásra előnyt élvez az a kérelmező, aki
da) aktív korúak ellátására,
db) időskorúak járadékára,
dc) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése céljából
folyósított települési támogatásra jogosult,
dd) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család.
(3) A mennyiség megállapításának mérlegelésénél a Szociális, Művelődési
és Sportbizottsága az alábbi szempontok figyelembevételével dönt:
a) komfortfokozat,
b) lakásnagyság,
c) alternatív fűtési lehetőségek.

2.§

(1) A juttatás igénylése kérelem alapján történik. A kérelem mintát az 1.
melléklet tartalmazza. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
(2) Ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának
kezdő időpontja 2017. november 27.
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(3) A kérelmeket legkésőbb 2018. január 31-ig lehet benyújtani a Közös
Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjéhez. Az időpontot követően
kérelem nem nyújtható be, ezen határidő jogvesztő.
(4) A juttatás iránti kérelmekben Nagyigmánd Nagyközség Szociális,
Művelődési és Sportbizottsága dönt.
(5) Amennyiben több kérelem kerül benyújtásra, mint a felosztható tűzifa
mennyisége, a bizottság a rászorultság figyelembevételével az egy főre jutó
jövedelemsáv alapján dönt.
(6) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az
eljárás során környezettanulmány végezhető.
3. §

Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát
értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte
és kapta, a következő 12 hónap során ugyanezen jogcímen nem kaphat
juttatást.

4. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és 2018. február 14-én
hatályát veszti.

Hajduné Farkas Erika
polgármester

dr. Füles Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. november 27. napján.
dr. Füles Zoltán
jegyző
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I. melléklet a 18/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÖ ADATLAP
1./ Kérelmező neve /születési név is / ________________________________________________________________
Születési helye: ________________________________________
Anyja neve:____________________________________
Születési idő: 19________év ________________hónap _______ nap
A kérelmező TAJ száma: ____________________________________
2./ * Családi állapota:
 egyedülálló
 házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
3./ Lakóhely:
____________________________________helység__________________________________________utca
________sz.________em.______ajtó.
Tartózkodási hely:
_______________________________________helység_________________________________utca
________sz.________em. ______ ajtó.
A tűzifa támogatására a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert
a) aktív korúak ellátásában részesülök
b) időskorúak járadékában részesülök
c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése céljából folyósított
települési támogatásban részesülök
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermekeket nevelő család
e) családomban az egy főre eső jövedelme nem haladja meg
− egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
330 %-át
……………Ft/hó
− családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
250 %-át
…………….Ft/hó
* megfelelő rész aláhúzandó!
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy
valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben
visszaköveteli.
Nagyigmánd, 201………………………………
_____________________________
kérelmező aláírása
CSATOLANDÓ: egy háztartásban élők jövedelemigazolása (munkabér, családi pótlék,
gyes, gyed, stb., ha valamelyik családtagnak nincs munkahelye, kérem a munkaügyi
központtal való együttműködés igazolását)
A kérelem aláírásokkal és mellékletekkel együtt érvényes
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