Nógrád Község Önkormányzata képviselő–testületének
8/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a, pontja és 32. cikk (2) bekezdése alapján a szociális igazgatásról, szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ának (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
46/2014.(IX.25.) BM rendelet 2.§. (1) bekezdésének a., pontjában foglaltak végrehajtására a
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el.
1.§
Nógrád Község Önkormányzata e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően a szociális
célú tüzelőanyag támogatáson belül szociális célú tűzifa támogatást nyújt.
2.§
A rendelet területi hatálya kiterjed Nógrád község közigazgatási területére, személyi hatálya
pedig a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 3.§.(1) - (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.
3.§
A rendelet alkalmazása szempontjából a család, az egyedül élő és háztartás, továbbá a
jövedelem, és annak igazolása, valamint vagyon az Sztv-ben meghatározottak szerint értendő.
4.§
Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő nógrádi lakos jogosult,
aki
- a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülők közül egyedülálló és 3 vagy
több gyermeket nevel
- lakásfenntartás költségeinek fedezetére megállapított támogatásban részesül és havi 1 főre
eső jövedelme nem haladja meg az 50.000 Ft-ot, egyedülálló esetén 70.000 Ft-ot
- aktív korúak ellátásában részesül és háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja
meg az 50.000 Ft-ot
- időskorúak járadékában részesül
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű,
feltéve, hogy vagyonnal sem ő, sem a háztartásában élők nem rendelkeznek.
5.§
(1) A rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatásról Nógrád község
Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport Bizottsága dönt.
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(2) A bizottság az egy főre eső jövedelem, az ingatlanban lakók száma, és az ismert
körülmények alapján differenciálhat.
(3) A jogosultak közül előnyt élvez, aki háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermek
neveléséről gondoskodik, és a tűzifa vásárlásról anyagi okok miatt önmaga nem tud
gondoskodni, és a tűzifa hiánya veszélyeztetné a téli otthoni melegedés lehetőségét.
6.§
(1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(2) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak
saját használatra használhatja fel.
7.§
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
(2) A kérelmeket 2015. november 20. napjáig lehet a Berkenyei Közös Önkormányzati
Hivatal Nógrádi Kirendeltségén benyújtani.
(3) A kérelmekről a bizottság legkésőbb 2015. december 7. napjáig dönt.
(4) A döntést követően, legkésőbb 15 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa
kiszállításáról.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
8.§
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és 2016. április 30-án hatályát veszti.
(((((
Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 2015. október 27-én kihirdetésre került.

-------

Árpásné Schlenk Judit
jegyző
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INDOKLÁS
Nógrád Község Önkormányzata képviselő–testületének
8/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletéhez
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Általános indoklás
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alapján
Nógrád Község Önkormányzata a 127/2015.(IX.21.) számú határozattal döntött 38 m3 tűzifa
támogatási igény bejelentéséről. A BM rendelet 2.§. (1) bekezdésének a., pontja előírja, hogy
a támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák a szociális
rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással egyidejűleg
a kincstárnak benyújtanak. Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése előírja, hogy
feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati
rendeletet alkot.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1)
bekezdésének 8. pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében a helyi önkormányzat feladata különösen – többek között – a szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 47.§. (1)
bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható többek között az önkormányzati
segély. Az Sztv. 47.§. (3) bekezdése megnevezi, hogy természetbeni ellátás különösen az
Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a
gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését
szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
Részletes indoklás
Nógrád Község Önkormányzata 38 m3 szociális célú tűzifa támogatásra nyújtott be igényt,
tehát az önkormányzatnak ki kell dolgozni a támogatás részleteire vonatkozó rendelkezéseket.
Településünk körzetében a tűzifával fűtés mondható hagyományosnak, és ez szerezhető be
könnyen nagy tételben és szállítható ki, ezért a testület a tűzifa támogatás részleteit dolgozta
ki. A BM rendelet kiemeli azokat a személyeket, akik az önkormányzattól ellátásban
részesülnek és emiatt elsődleges címzettjei a támogatásnak. Mi az elkészült rendeletben
figyelembe vettük a megjelölt ellátotti kört, azonban a rászorultságot ezen körön belül
szűkítettük, hiszen ha minden ellátott jogosult lenne, akkor - családonkénti 1 m3 tűzifát
figyelembe véve – az igény többszöröse lenne a lehetőségeknek. Fentiek miatt a jogosultságot
a leginkább rászorulók körében határoztuk meg.
Az elbírálást az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Sport Bizottságra bíztuk, hiszen ők
döntenek pl. az önkormányzati segély odaítéléséről és ismerik a rászoruló családokat és
körülményeiket. Előfordulhat az is, hogy valamennyi jogosult részére a bizottság nem tud
megállapítani támogatást, ezért a rendeletben megszabtuk a jogosultak közül az előnyt
élvezők körét. A rendeletben határidőket szabtunk a kérelem benyújtására, az elbírálásra és a
tűzifa kiszállítására, annak felelőseit megnevezve.
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A rendelet hatályba lépésénél és a határidőknél figyelembe vettük azt, hogy az ügyek
intézését mielőbb meg kell kezdeni a döntés megérkezését követően. Az eljárások befejeztét
követően pedig rendelkeztünk a rendelet hatályon kívül helyezéséről, hiszen ez a rendeletünk
kimondottan a BM rendelethez kapcsolódik és április végéig minden eljárás és elszámolás
várhatóan lezajlik.
Előzetes hatástanulmány
A tervezett jogszabály társadalmi hatása, hogy a leginkább rászorulók ingyenes tűzifához
jutnak, ezáltal téli fűtésük, melegedésük jobban biztosítható, csökken az életveszélyes esetek
(megfagyás) kialakulásának esélye.
Gazdasági hatása, hogy nagyobb részt állami, kisebb részt önkormányzati összegből a
rászorulók tűzifához jutnak.
Költségvetési hatása, hogy az államtól e célra kapott támogatást az önkormányzat saját erő
összegével megnöveli – az önkormányzati segély céljára biztosított kiadási keret terhére - és
így természetbeni önkormányzati segélyként sokszoros támogatást tud biztosítani a
rászorulóknak.
A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.
A rendeletben foglaltak alkalmazása az adminisztratív terheket növeli, mert a támogatások
esetén adminisztrációs többletfeladatot kell elvégezni.
A rendelet megalkotása azért szükséges, mert az önkormányzat élni kíván a rászorulók részére
történő szociális célú tűzifa állami támogatással történő vásárlásának lehetőségével és a
rászorulók részére történő eljuttatásával, ennek szabályai átláthatóak kell, hogy legyenek.
A rendelet végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak, az
adminisztratív feladatokat a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádi Kirendeltsége
végzi.
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8/2015.(X.28.) rendelet 1. sz. melléklete
Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal
Nógrádi Kirendeltsége
2642 Nógrád, Hunyadi u. 18.
Tel.: 35/362-210, fax: 35/562-001

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS
IRÁNTI KÉRELEM
I.
Személyi adatok
1. Kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ……………………………………………………………………………………
(Asszonyoknál születési név is)
Lakóhelye: …….……………………………………………………………..………………….
Tartózkodási helye (emelet, ajtó is): ……………..………………………….………………….
Életvitelszerűen az alábbi címen élek: ………………………………………………………….
Születési helye: …………………………………. ideje: ………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Állampolgársága : magyar
bevándorlási engedéllyel rendelkező
menekültként elismert
letelepedési engedéllyel rendelkező (a megfelelőt kérjük aláhúzni)
TAJ száma:
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ……………….…………………
KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI

Név, születési név is

Rokoni
kapcsolat

Születési hely, idő
………………….…………

a)

..…... év….......... hó...... nap
………………….…………

b)

….….év….......... hó...... nap
………………….…………

c)

..…...év…........... hó...... nap
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Anyja neve

………………….…………
…

d)

….….. év…............. hó......
nap
………………….…………
…

e)

..….... év…............. hó......
nap
Háztartás: egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége
II. Jövedelmi adatok
A jövedelem típusai

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Közeli hozzátartozók jövedelme

Kérelme
ző
a)
jövedelm
e

b)

c)

d)

Munkaviszonyból, és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, ill. szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Alkalmi munkavégzésből
származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások (GYÁS, GYED,
GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj)
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
(pl. rendszeres szociális segély,
ápolási díj, álláskeresési
ellátások)
Egyéb jövedelem
(pl. ösztöndíj, végkielégítés, ingó
és ingatlan étékesítéséből,
bérbeadásból származó) az előző
sorokban nem feltüntetett
jövedelem

Összes jövedelem
(1+2+3+4+5+6+7)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: …………………………..Ft/hó.
III. Lakásviszonyok
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e)

LAKÁSHASZNÁLAT JOGCÍME: tulajdonos, bérlő, haszonélvező, szolgálati lakás,
albérlet, családtag, szívességi lakó, jogcím nélküli, egyéb, éspedig: …………………………..
(a megfelelőt alá kell húzni!)
A támogatással érintett LAKÁS ALAPTERÜLETE: ………………. m2.
KOMFORTFOKOZATA: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli, nem
lakás célját szolgáló helyiség
IV. Nyilatkozatok
1. A háztartásomból más személy szociális tűzifa támogatást nem igényelt.
2. A lakásom fával fűthető, és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel. A lakás
fával fűtött helyiségeinek száma: ……………………………….. db
3. Krónikus betegségben szenvedek, illetve tartós beteg vagyok (a megfelelő rész aláhúzandó)
4. Háztartásomban ….. (fő) gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket tartok el.
5. Aktív korúak ellátásában – időskorúak ellátásában – lakásfenntartási támogatásban
részesülök (megfelelő rész aláhúzandó)
6. Kijelentem, hogy egyedül élő vagyok.
7. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó)
- az általam közöltek a valóságnak megfelelnek.
8. Kijelentem, hogy a szociális tűzifát nem értékesítem, nem adom át másnak és csak saját
célra használom fel.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján
a szociális hatáskört gyakorló szerv – az NAV -hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
igazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban
szereplő adatok alapján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Nógrád, ………………………………
…………………………………..
Kérelmező aláírása

…………………………………..
…………………………………..
nagykorú hozzátartozók aláírása
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A kérelemhez csatolni szükséges:
- a kérelmező és a vele közös háztartásban lakók havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból
származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
- a nem havi rendszerességgel szerzett illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíjról igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.
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Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyi adatai
Neve:
..........................................................................................................................................................
.
Születési neve:
.............................................................................................................................................
Anyja neve:
..................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó,
nap:..........................................................................................................................
Lakóhely:
.....................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:
......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
......................................................................................................
II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
................. város/község................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m 2, tulajdoni
hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
....................... város/község.................................. út/utca.................... hsz. alapterülete: ...........
m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó
használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
............................ címe: ...................................... város/község...........................
út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m 2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:
................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község.............................. út/utca.................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft
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II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus.................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:**......................................Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: ................................ típus..................... rendszám
a szerzés ideje: .................................................................
Becsült forgalmi érték:**............................................Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év.............................. hó............ nap

............................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén
van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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