Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2016.(X.25.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) Az Önkormányzat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló a belügyminiszter által kiírt pályázat
alapján megállapított mennyiség erejéig természetbeni ellátásként a szociálisan rászoruló
kérelmező részére a téli fűtés kiegészítéséhez térítés mentesen tűzifát biztosít.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Baj Község közigazgatási területén élő, baji lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.
2. § (1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként
minimum 1 m3, de legfeljebb 5 m3 lehet.
(2) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa
formájában.
3.§ Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával
kapcsolatos valamennyi hatáskört a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.
2. A jogosultság feltételei
4. § (1) Tűzifát biztosít annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
egyszemélyes háztartás, illetve gyermekét egyedülállóként nevelő szülő esetében 350%-át, és
lakásában a fával fűtés biztosított.
(2) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt,
a) aki aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban)
részesül,
d) valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.
3. Eljárási szabályok
5.§ (1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti e rendelet 1. melléklete szerinti
formanyomtatványon igényelhető.
(2) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény
aláírásával igazolja.

6.§ Baji lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak ott vehető
figyelembe a háztartás tagjaként, ahol életvitelszerűen él.
7.§ A szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az
önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa készlet határozattal kiutalásra nem került.
4. Záró rendelkezések
8.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2017. február 15-én hatályát
veszti.

Csicsainé Rischl Anna
jegyző

Schunder Tibor
polgármester

Kihirdetve: 2016. október 25.
Csicsainé Rischl Anna
jegyző
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1. melléklet a 18/2016. (X.25.) rendelethez

ADATLAP SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSÉRE
1. Igénylő neve /születési név is/____________________________________________
(Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!)
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________
Születési idő: _____év ________________hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:
2. * Állampolgársága : magyar
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező
hontalan, menekültként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______
3. * Családi állapota:
egyedül él / egyedülállóként nevel gyermeket
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
__________________________________helység

4. Lakóhely:

_____________________________utca________sz.________em.______ajtó
Tartózkodási hely:

___________________________________helység

_____________________________utca________sz.________em. ______ ajtó
Alulírott nyilatkozom, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen /tartózkodási helyemen
élek. *
Telefonszám: ____________________
5. * Alulírott nyilatkozom, hogy az általam életvitelszerűen lakott ingatlanban a fával
fűtés biztosított:
Igen
Nem*

* A megfelelő rész aláhúzandó
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6. Igénylővel egy háztartásban élők adatai:
Név, születési név is

Családi állapota
Rokoni kapcsolat

Születési idő
TAJ szám

Anyja neve

…………....év…...............hó……...nap
a)

…………....év…...............hó……...nap
b)

…………....év…...............hó……...nap
c)

…………....év…...............hó……...nap
d)

…………....év…...............hó……...nap
e)

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége.

A jövedelem típusai

A háztartásban élők jövedelme

Igénylő
jövedelme
a)

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből:közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelmek
Összes jövedelem

A háztartásban az egy főre számított havi jövedelem: …………………………..Ft/hó.
A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

B a j, 20_____ év__________hó _____nap

______________________________
kérelmező aláírása

4

2. melléklet a 18/2016. (X.25.) rendelethez
Átvételi elismervény szociális tűzifa átvételéről
S.sz.

Név

Lakcím

Átvett tűzifa
menny.

Hat.száma

1.
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Átvétel
ideje

Átvevő aláírása

