Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése
és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott
felhatalmazás, valamint a 47. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet célja, hogy Csökmő Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályait megállapítsa.
2. §
(1) E rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén élő, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3.§
(1)–(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.
3. §
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

A szociális ellátásra jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a
hatósági ellenőrzésre (továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban:
Ket.), illetve az Szt. rendelkezéseit az e rendeletben meghatározottak szerint kell
alkalmazni.
A szociális célú tűzifa támogatás (továbbiakban: támogatás) megállapítása iránti eljárás
jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.
A kérelmet 2016. december 7-től 2016. december 19-ig lehet benyújtani a Csökmői
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.
A kérelmező köteles a kérelem benyújtásához szükséges igazolásokat a kérelméhez
csatolni. Nem kell igazolni a 4.§ (1) bekezdés a, b, c és d, pontjában foglaltak fennállását,
mivel arról a Hivatal saját, illetve az országos szociális nyilvántartásból győződik meg.
A kérelmező a kérelemben írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a helyi adóhatóság és a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adóigazgatósága a Polgármesteri
Hivatalt a család jövedelmi viszonyairól informálhatja. A Polgármesteri Hivatal az adatokat
köteles bizalmasan kezelni és azokat kizárólag a felhatalmazásnak megfelelő célra
felhasználni.
4. §

(1)

Tüzifa támogatás nyújtható annak a csökmői lakcímmel rendelkező, a nagyközségben
életvitelszerűen élő lakosnak (továbbiakban: kérelmező), akinek a kérelem benyújtásakor
a, az Szt. szerinti
aa, aktívkorúk ellátására, vagy
ab, időskorúak járadékára vagy
ac, települési támogatásban részesül,

b, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élnek
c, fogyatékossági támogatásra való jogosultsága a kérelem benyújtásának napján
jogerősen fennáll, vagy
d, a 3 vagy több gyermeket nevelő családok is részesülhetnek szociális célú tűzifa
támogatásban, vagy
e, rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesül.
(2)
(3)

A támogatás csak annak a kérelmezőnek nyújtható, aki az általa lakott ingatlan fűtését
vegyes tüzeléssel oldja meg.
A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg. Amennyiben
egy háztartásból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének
sorrendjében történik.
5. §

(1)
(2)
(3)

A 4.§ szerinti támogatás megállapításáról a polgármester dönt átruházott hatáskörben a
kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő 5 napon belül.
A támogatás mennyisége legfeljebb 5 m3 tűzifa háztartásonként, az Önkormányzat részére
megállapított összmennyiség erejéig.
A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú melléklete szerinti átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
6. §

Amennyiben a kérelmező a támogatásként kiszállított tűzifa egy részét, vagy egészét eladja, a
támogatásként megállapított tűzifamennyiség árát és a kiszállított mennyiségre jutó szállítási
költséget egy összegben köteles visszafizetni az Önkormányzatnak az erre kötelezést tartalmazó
határozat jogerőre emelkedését követő három napon belül.
7. §
(1) Jelen rendelet 2016. december 1-én lép hatályba, és 2017. február 16-án hatályát veszti.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat a szociális célú
tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 14/2015. (X.29.) rendelet.
Nagy Tibor
polgármester

Csák Boglárka
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:
Csökmő, 2016. november 29.
Csák Boglárka
jegyző

.............rendelet 1. számú melléklete:
KÉRELEM
szociális tűzifa igényléshez

a) neve (születési név is): ......................................................................................................................
b) anyja neve: .............................................................................................................................................
c) születési helye, ideje: .........................................................................................................................
d) lakcíme: ..................................................................................................................................................
kérem, hogy részemre Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló helyi rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni
juttatásként tűzifát biztosítani.
A tűzifa támogatásra jogosult vagyok a rendelet alapján, mert az alábbi szociális
ellátásban részesülök:*
a, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.) szerinti aa, aktívkorúak ellátására
ab,időskorúak járadékára
ac,települési támogatásban részesülök,
b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élek
c, fogyatékossági támogatásra vagyok jogosult,
d, a 3 vagy több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai:
Név.:…………………………szül, idő……………………….an.:………………………..
Név.:…………………………szül, idő……………………….an.:………………………..
Név.:…………………………szül, idő……………………….an.:………………………..
Név.:…………………………szül, idő……………………….an.:………………………..
e) rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülök

* A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő, amennyiben több ellátásban is részesül, úgy mindegyik
aláhúzandó és kitöltendő.
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy háztartásomban vegyes
tüzelési módot alkalmazok.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatásként kiszállított tűzifa egy részét vagy egészét
eladom, a támogatásként megállapított tűzifamennyiség árát és a kiszállított mennyiségre jutó
szállítási költséget egy összegben köteles vagyok visszafizetni az Önkormányzatnak, az erre
kötelezést tartalmazó határozat jogerőre emelkedését követő három napon belül.
Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a helyi adóhatóság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Hajdú-Bihar Megyei Adóigazgatósága a Polgármesteri Hivatalt a család jövedelmi viszonyairól
informálhatja. A Polgármesteri Hivatal az adatokat köteles bizalmasan kezelni és azokat kizárólag
a felhatalmazásnak megfelelő célra felhasználni.
Csökmő, 2016. év ……………… hó …. ....nap
……………………………….
kérelmező

