JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2018 (XI.7.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
a szociális célú tűzifavásárlásról
Hatályos: 2018-11-08 - 2019-07-30
Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ban kapott felhatalmazás alapján
Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület megállapítsa a szociális tűzifavásárlásra való
szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (1) bekezdésében meghatározott, Jászszentandrás község
közigazgatási területén élő személyekre.
A támogatás
3.§
(1) A téli fűtésproblémák enyhítését célzó tűzifa támogatásra szociálisan rászorult, és jogosult
az, :
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 220 %-át
b) egyedülélő, gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő
családok esetében az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át
c.) a háztartásban 70 év feletti nyugdíjas él és a háztartás egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(2) Előnyben részesül különösen
a) aki Szt alapján jogosult:
aa) aktív korúak ellátására
ab) időskorúak járadékára
b) az önkormányzat rendelete alapján települési támogatásra jogosult
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család .

(3) Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező jogosult.
(4) A vissza nem térítendő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
A támogatás mértéke
4.§
A támogatás mértéke háztartásonként :
3§ (1) a) pontjában meghatározott jogosultság esetén 2. erdei m3 tűzifa.
3§ (1) b) pontjában meghatározott jogosultság esetén 1,5 . erdei m3 tűzifa.
3§ (1) c) pontjában meghatározott jogosultság esetén 1 erdei m3 tűzifa.
Eljárási rendelkezések
5. §
(1) Az e rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. §-ában foglaltakat kell
alkalmazni.
(2) A ellátások iránti kérelmeket a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatalnál kell
benyújtani a rendelet 1. számú
mellékletét képező formanyomtatványon.
(3) A támogatásra való jogosultságról határozattal a polgármester dönt.
(4) A támogatás iránti igény benyújtási határideje a kérelem nyomtatványon meghatározott
mellékletekkel együtt teljes
körűen 2018. november 15-tól 2018. december 15-ig. A határidő jogvesztő.
Záró rendelkezések
6. §
E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és 2019. július 30. napján hatályát
veszti.
Kelt: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. október 25-i
ülésén.
Szabó László sk.
polgármester

Márkus Erika sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2018.

XI.

hó

07.

nap.
Márkus Erika
jegyző

1.számú melléklet
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ KÉRELEM
Kérelmező neve: ………………………………………. Leánykori név: ……………………..
Állandó lakcíme: ………………………………………………………………………………
Tartózkodási helye (értesítési címe)……………………………………………………….......
Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………....
Anyja neve: …………………………………………………………………………………….
Taj száma: ……………………….Adóazonosító száma: ……………………..………………
Telefonon elérhető vagyok: ……………………………………………………………………
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (megfelelő rész
aláhúzandó).
A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
Név

Rokoni kapcsolat

Születési idő

TAJ szám

Anyja neve

A kérelem indoklása:
………………………………………………………………………………………………
Részesül-e a következő rendszeres szociális pénzbeni/természetben
valamelyikében? (Jelölje X-el a megfelelő választ!)
Támogatási forma
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési
támogatás
Lakásfenntartási támogatás
Gyvt-ben szabályozott HHH gyermeket nevelő család

nyújtott
igen

támogatások
nem

Jövedelmi adatok:

A jövedelmek típusai

Kérelme
zővel
A
közös A kérelmezővel
kérelmez háztartás
közös
Összesen

ő
ban élő háztartásban élő
jövedelm házastárs egyéb rokon
e
(élettárs)
jövedelme
jövedelm
e
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen:
GYED, GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
[a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1)
bek. i) pontja]
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
Személyi jövedelemadó vagy előleg
10. összege
Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék
11. összege
Munkavállalói járulék összege
12.
A család összes nettó jövedelme 913. (10+11+12)
A család összes nettó jövedelmét
14. csökkentő tényezők (tartásdíj összege)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: .................. Ft/hó.

NYILATKOZATOK
(kérelmezőre/háztartásban élőkre vonatkozó rész aláhúzandó, kitöltése kötelező)
1. Alulírott ………………………………………..büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy gyermekemet/imet egyedülállóként nevelem.
2. Házastársamtól/élettársamtól külön élek.

3. Alulírott ……………………………………… nyilatkozom, hogy
…………………………………….nevű gyermekem/eim után havi …………………… Ft
gyerektartásdíjat kapok.
4. Alulírott …………………………………… (született: ……….. év ………………. hó ……..
nap, szül. hely: …………………………… , anyja neve: ………………………………..)
lakcím: 5136 Jászszentandrás, ………………………………… út ………… szám alatti lakos
anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy rendszeres jövedelemmel
nem rendelkezem, a nem havi rendszerességből származó jövedelmem (mely a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap egyhavi átlaga):
5. Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemnek
teljes egészében helyt adó határozat elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(megfelelő rész aláhúzandó)
igen

nem

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. törvény 51. § (5) bekezdésben foglaltak
szerint az ügyfél vagy képviselője aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt
állít eljárási bírsággal sújtható. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás
megszüntetésre kerl, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv
kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a Sztv. 10. § (7)
bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező igazgatósága útján- ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
………………………………….
kérelmező aláírása

……………………………….
családban élő nagykorú aláírása

A kérelemhez csatolni kell:
−

a kérelmező a kérelemben saját valamint és a vele közös háztartásban élő családtagok adatairól,
jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó
bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A
családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
A jövedelemszámításnál az irányadó időszak –az 1993. évi III. tv. 10. §-ának megfelelően –
havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az igénylést megelőző 1 havi jövedelmekről
munkáltatói-, egyéb jövedelmeknél az igénylést megelőző 12 hónap NAV igazolás,
nyugdíjasnál utolsó havi eredeti nyugdíjszelvény és a „zöld” értesítés a folyósított ellátás
típusáról és összegéről szükséges.
A kérelmező és vele együtt lakó családtagok jövedelmi kimutatása (megelőző 1 hónap)

−

munkanélküli esetében az ellátást megállapító határozat, vagy az együttműködésről szóló
igazolást a területileg illetékes Munkaügyi Központtól.

