Iktatószám: 02/88-10/2018.
Tárgy: szociális tűzifa rendelet
Melléklet: rendelet-tervezet

ELŐTERJESZTÉS

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november 12-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester

Az előterjesztést készítette: Németh Tünde Jegyző megbízásából:
Tabi Tímea kirendeltség vezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A napirendi pont kapcsán az alábbi előterjesztést teszem:
A belügyminiszter pályázatot hirdetett idén is – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
– Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 3. melléklet I.9. pont
szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz. Aszófő Önkormányzat a
pályázaton 57 m3. keménylombos tűzifát nyert.
A támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben kell, hogy szabályozzák a
szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással
egyidejűleg a kincstárnak be kell nyújtani.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2019. február 15-éig osztja ki a
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2019. március
31- éig történhet meg. A támogatás felhasználásáról 2019. április 15-éig kell elszámolni.
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelettervezetet
fogadja el.
Aszófő, 2018. november 9.
Keller Vendel s.k
polgármester

RENDELET TERVEZET
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (XI….) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdése eredeti jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 2. -ában meghatározott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXXI. évi törvény 8. (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint a
következőket rendeli el:
1.§
Általános rendelkezések
Az Önkormányzat a Rendeletben foglaltak alapján a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni
ellátásként tűzifa támogatást nyújt.
2. §
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya kiterjed Aszófő község területén életvitelszerűen élő, a mindenkor hatályos Sztv. 3. § (l)-(3)
bekezdésében meghatározott személyekre.
3. §
Hatáskör
(1) A képviselő-testület első fokon Aszófő Község Önkormányzat Polgármestere hatáskörébe utalja a tűzifa
támogatás iránti kérelmek elbírálását.
(2) A Polgármester a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.
4. §
Eljárási rendelkezések
(1) Az ellátás iránti kérelmeket írásban, helyben erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (1. sz. melléklet),
2018. december 15. napjáig személyesen, ügyfelfogadási időben kell benyújtani az Aszófő Közös Önkormányzati
Kirendeltségénél (Aszófő, Árpád u. 2.) Szóbeli kérelem esetén az ügyintéző az e célra rendszeresített
formanyomtatványt tölti ki.
(2) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a
maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi
viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez
hozzájárulni.
(3) A jogosultnak a megállapított ellátás a határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható.
5. §
A tűzifa támogatás jogosultsági feltételei
(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában
támogatás nyújtható annak a személynek, akinek családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi

jövedelme nem haladja meg
a) családban élők, illetve családdal egy lakásban élő egyedül álló, valamint egy lakásban együtt élő egyedül állók
esetében az öregségi nyugdíj (Jelenleg 28.500,-) mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,-),
b) gyermekét egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetében, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg
személy él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,-),
c) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(2) A támogatás odaítélésénél előnyt élvez:
a) aktív koráak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
d) a szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015.
(II.18.) önkormányzati rendelet 13. § , a 14. §, és a 16.§- a alapján települési támogatásra jogosult, vagy
e) aki a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él,
f) 3 vagy több gyermeket nevelő család.
(3) A tűzifa támogatás mértéke kérelmezőként legfeljebb 2 (erdei) m3.
(4) A közös háztartásban élők közül egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.
6. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2019. április 15-én hatályát veszti.

Keller Vendel
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Kihirdetve:

Aszófő, 2018. november …
Németh Tünde
jegyző

1. melléklet ../2018. (XI.12.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
szociális célú tűzifa igénylésére

1. Kérelmező neve: ..............................................................................................................................................
2. Kérelmező lakóhelye: .......................................................................................................................................
3. Kérelmező tartózkodási helye: ........................................................................................................................
4. Kérelmező születési helye és ideje: ..................................................................................................................
5. Kérelmező édesanyja neve: ..............................................................................................................................
6. Kérelmező ás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai:*
Név

Cím

tajszám

Jövedelem

7. Az alábbi szociális ellátásban részesülők: (kérem aláhúzni)**
a) aktív korúak ellátása
b) időskorúak járadéka
c) adósságcsökkentési támogatás
d) lakásfenntartási támogatás
e) egyik sem
Aszófő,……………
..………………………………..
Kérelmező aláírása
* A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelmet igazoló okiratot.
** A kérelemhez csatolni szükséges az ellátást igazoló határozat másolatát.

2. melléklet ../2018. (XI.12.) Önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

(név) Aszófő, ................... u. ……. sz.

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Aszófő Község
Önkormányzat Képviselő-testületének, a tűzifa vásárlási támogatásról szóló
…./2018. (XI. ….) Önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni
juttatásként…….m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Aszófő, 2018. . ................................

……………………...
átadó

….……………………
átvevő

