Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifára való jogosultságról,
és az igénylés feltételeiről

Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazással élve, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A rendelet célja
E rendelet célja, hogy meghatározza a szociális célú tűzifa, mint természetbeni támogatás
igénylésének részletes feltételeit és a szociális rászorultság szabályait.
2. §
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya kiterjed Bucsa községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező
(tartózkodási hely esetében, életvitelszerűen a településen tartózkodó) természetes
személyekre.
3. §
Általános rendelkezések
E rendeletben meghatározott természetbeni támogatás rendkívüli települési támogatásnak
minősül.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben meghatározott feladat és
hatáskörének gyakorlását első fokon a polgármesterre ruházza át.
4. §
Eljárási rendelkezések
(1) E rendeletben meghatározott természetbeni támogatás iránti kérelmet a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal (Bucsa) szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani a rendelet 1.
számú melléklete szerinti formanyomtatványon.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a háztartásban élő személyek kérelem benyújtását megelőző havi nettó
jövedelméről szóló igazolást,
b) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a háztartás által lakott lakás fűtése mivel
történik (csak gáz, gáz és vegyes tüzelésű kazán-kályha, vagy csak vegyes
tüzelésű kazán-kályha),
c) igazolást arra vonatkozóan, hogy a háztartásban élő személyek (vagy legalább
egy személy)
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a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény
szerinti
1. aktív korúak ellátásában, vagy
2. ápolási díjban, vagy
3. időskorúak járadékában, vagy
4. normatív lakásfenntartási támogatásban, vagy
d) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.25.)
önkormányzati rendelete szerinti lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban
részesül, vagy
e) a háztartásban élő gyermek (ek) hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete
megállapításra került a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény szerint.
(3) A
kérelemben
szolgáltatott
adatok
és
a
nyilatkozatban
foglaltak
környezettanulmánnyal ellenőrizhetőek.
(4) A kérelem benyújtásának időpontjára, határidejére vonatkozó adatokat a helyben
szokásos hirdetmény (hirdető táblán és honlapon közzététel) útján kell közzé tenni. A
hirdetményben foglalt határidő elmulasztása jogvesztő.
(5) E rendeletben szabályozott természetbeni támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától.
(6) E rendelet alapján indított eljárás költség- és illetékmentes.
(7) A szociális tűzifára jogosultakról nyilvántartást kell vezetni.
5. §
E rendelet alkalmazásában
(1) háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak.
(2) jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak.
(3) jövedelemszámítás: az Szt.10. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján történik.
6. §
Szociális célú tűzifa igénylésének részletes feltételei és a szociális rászorultság
megállapítása
(1) Szociális célú tűzifára, mint természetben nyújtott támogatásra való jogosultsága
annak a szociálisan rászorult személynek állapítható meg:
- akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és
- a lakásban legalább egy vegyes tüzelésre alkalmas berendezés van.
(2) A jogosultság megállapításánál előnyt élvez az a személy, akinek a háztartásban van
olyan személy (ek), aki aktív korúak ellátására, vagy ápolási díjra, vagy időkorúak
járadékára, vagy normatív lakásfenntartási támogatásra, vagy lakhatáshoz kapcsolódó
települési támogatásra jogosult, vagy a háztartásban élő gyermek (ek)
hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete megállapításra került.
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7. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a szociális tűzifára való jogosultságról, és
az igénylés feltételeiről szóló 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet.
Bucsa, 2015. október 29.

Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: Bucsa, 2015. október 30.

Pap-Szabó Katalin
jegyző
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14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

KÉRELEM
szociális célú tűzifa megállapításához
I.

Személyi adatok
1.

Kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Születési neve:……………………………………………………….………………………………………………………………………
Anyja neve………….………………………………………………….……………………………….……………………………………..
Születési helye, ideje:.………………………………………………….………………………l…………………………………………
Lakóhely/ tartózkodási hely: 5527 Bucsa,…..………………………..................................utca..……………..hsz
TAJ szám: ………………………………………………………………………………
2.

Kérelmezővel közös háztartásban élők száma (a kérelmezőn kívül):………………….fő

(háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége)
3.
név

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai (kérelmezőn kívül):
születési helye, ideje

anyja neve

TAJ szám

4.

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában az alábbi ellátásra jogosult vagyok
igen
nem
vagy a háztartásomban (a táblázatban feltüntetett személyek közül) van olyan személy:

-

aki aktív korúak ellátására jogosult,……………….fő
jogosult neve:………………………………………….………………………………….
…………………………………………..…………………………………

-

ápolási díjra jogosult:…………………….fő
jogosult neve:……………………………………………………………………………..

-

időskorúak járadékára jogosult:………….fő
jogosult neve:……………………………………………………………………………..

-

normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult:…………………….fő
jogosult neve:…………………………………….…………………………………….
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-

lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult:….…………..fő
jogosult neve:……………………………………………………………………………

-

hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (ek) száma……………..fő
gyermekek neve:…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II.
Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelme
a jövedelem típusa

kérelmező

kérelmező háztartásában élő további
személyek

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat, munkaügyi szerv, járási
hivatal által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem (tartásdíj)
Összes jövedelem

III.
Nyilatkozat
1. A kérelemmel érintett lakás fűtése *
-

csak gázzal

-

gázzal és vegyes tüzelésre alkalmas berendezéssel (kazán, kályha stb.)

-

csak vegyes tüzelésű berendezéssel (kazán, kályha stb.)

történik.
*(a megfelelő rész aláhúzandó)
2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy*
-

életvitelszerűen a lakhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek

-

* (a megfelelő rész aláhúzandó)

-

a közölt adatok a valóságnak megfelelnek

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szolgáltatott adatok és a nyilatkozatban foglaltak
környezettanulmánnyal ellenőrizhetőek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Bucsa,………………………..……………………..
………………………………………………………………………….
kérelmező aláírás
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