Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Zalaboldogfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt)
2. §-a, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 26. §-a, 32. § (3) bekezdése, a 47. § (1) bekezdés c) pontja, és
47. § (3) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendeletének 2. § (1) bekezdés a) pontjában
írt feltételekkel, annak végrehajtására a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján a központi költségvetés a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított
Zalaboldogfa község Önkormányzata számára.
(2) E rendelet célja, hogy Zalaboldogfa településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott
szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és
az igénylés, odaítélés, teljesítés menetét.
(3) E rendelet hatálya azokra a Zalaboldogfa község közigazgatási területén lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak.

2. A támogatás feltételei, mértéke

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 1 m3 tűzifát
biztosíthat a rendelkezésre álló keret erejéig annak a Zalaboldogfai természetes személynek,
aki
a) kihűlés vagy fagyhalál közvetlen veszélye fenyegeti, vagy
b) 65 éven felüli egyedül élő, és önellátásában korlátozott korára, helyzetére,
életkörülményeire (pl családi támogatás hiánya) tekintettel,
c) egészségkárosodott, olyan betegségben szenved tartósan, mely a munkavállalásban
akadályozza,
(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott jogosulti csoportokon belül előnyt élvez,

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak

ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó
adósságcsökkentési támogatásra, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra,
b) az a család, amely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
c) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható
meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál közvetlen
veszélyének fennállását), kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 5m3
mennyiségben, függetlenül a lakásban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(4) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a mindenkori ellátó szervezet
családgondozójának javaslata alapján tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott
feltétel teljesülésétől – az a személy, család
a) Aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést
végzett.
b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
(2) A kérelmeket tárgyév november 15. napjáig lehet benyújtani, a Zalaszentgyörgyi Közös
Önkormányzati Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A támogatásról az azonos feltételek mellett a beérkezési sorrendet is figyelembe véve
Zalaboldogfa község Önkormányzati Képviselő-testülete a következő rendes ülésén, de legkésőbb
tárgyév december 15. napjáig határozattal dönt.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával
igazolja. A tűzifa házhozszállításáról tárgyévet követő év február 15. napjáig az önkormányzat
térítésmentesen gondoskodik.
5. § A támogatás kizárólagos forrása a belügyminiszter által az Önkormányzat számára
megállapított kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A
forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket -- függetlenül attól, hogy azok a 2. §
meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e -- el
kell utasítani.

4 . Záró és értelmező rendelkezések

6. § (1) Az igénylők lakóhelyének megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.
(2) E rendelet alkalmazásában tárgyév a szociális tüzifa-támogatási pályázat benyújtásának éve,
egyebekben az Szt. 4. §-ban értelmezett fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni.
(3) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Zalaboldogfa, 2015. szeptember 11.

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
Jegyző

Luter Péter
Polgármester

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve: Zalaboldogfa 2015. szeptember 25-én.

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a 8/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
Iktatószám:
A kérelem benyújtható: tárgyév november 15-ig.
Ké rel e m

........................................................ (név) (szül. név, h el y és idő: ..........................
…………………… … …………………… …. …………………… … …………………
……………..
Z a l a b o l d o g f a , … … … … … … … … . . … … … u . … s z . alatti lakos kérem,
hogy részemre Zalaboldogfa község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa
vásárlási támogatásról szóló 8/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete alapján
szíveskedjenek természetbeni juttatásként …...
m3 tűzifát biztosítani. A tűzifa
támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*
a) kihűlés vagy fagyhalál közvetlen veszélye fenyegeti, vagy
b) 65 éven felüli egyedül élő, és önellátásában korlátozott korára, helyzetére,
életkörülményeire (pl családi támogatás hiánya) tekintettel,
c) egészségkárosodott, olyan betegségben szenved tartósan, mely a
munkavállalásban akadályozza,
Az fenti, a)-c) pontjában meghatározott jogosulti csoportokon belül előnyt élvezek, mert
d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak

ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó
adósságcsökkentési támogatásra, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy
pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra,
megállapító
határozat
száma:………………………………………………………………
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek,
megállapító
határozat
száma:………………………………………………………………
f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.
megállapító
határozat
száma:………………………………………………………………
2. A kérelmező és a vele egy családban élő személyek adatai és jövedelme

Név

Rokoni
kapcsolata a
kérelmezővel

Születési idő
(év, hó, nap)

Megjegyzés

3. Nyilatkozatok
- Kijelentem, hogy háztartásom tűzifával is fűthető.
- Kijelentem, hogy e rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontjában kizáró ok nem áll fenn
(erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett).
- hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.
- büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek.
A kérelemhez csatolni szükséges:
b) a tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotról
szóló igazolást.
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)
Zalaboldogfa, 201……………………………….
……………………………………
kérelmező

A szociális ellátás folyósítását
igazolom.
Zalaboldogfa, 201……. ........
A Képviseltestület / Polgármester döntése:
Kérelmező részére a ……….. ...................................................../201…. (…. .................. ) számú
határozatával
…………….. m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.
Zalaboldogfa, 2015. ...........
Luter Péter
Polgármester

2. melléklet a 8/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

……………………………………………………………................................................. (név)
Zalaboldogfa, ……………………..…………..u. ...........................................................
………………….sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Zalaboldogfa
község Önkormányzata Képviselőtestületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló
8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként
……….. m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

átadó

Zalaboldogfa, 201……….

átvevő

