
Lengyel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1412016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

szociális célú tűzifa juttatásról

I-eng.vel Község Önkornlányzata Képviselótestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásol<ról szóló
l993. évi 1II. törvény 26.§-ban és a 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás a7apján, az Alaptőrvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX,
törvény 13, § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja
l.§

E rendelet célja. hogy Lerrgyel településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján,
meghaíározza az önkormányzat által biztosított szociáIis célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének

helyi szabályait, rendelkezzék az ellátás mértékéIől, a jogosultság feltételeiről, ellerrőrzéséról és

igénybevételük céljáról.

A rendelet hatálya

2.§

(i) E rendelet területi hatálya kite4ed Lengye1 község kózigazgatási területére,
(2) E rendelet értelmezése során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokÓl szóló 1993, évi III. töívény
(a továbbiakban: Szt,) a.§ (1)-(3) bekezdésének fogalom-meghatározásait kel1 alkalmami.
(3) Szociális túzifa támogatásra

a) az Szt. szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) ápolási díjra jogosult, vagy

b) a gyermekek védelrnéról és a gyámügyi igazgatásról szőlő 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
c) öregségi nyugdíjban részesül, vagy
d) Lengyel Község Önkormányzata Képviselő-testtilete a helyi szociális igazgatásról és ellátásokrÓl szóló

512015.(I.Z7 .) önkormányzati rendelete szerinti lakhatáshoz kapcsolÓdó rendszeres kiadások viseléséhez

nyújtott települési támogatásra jogosult.

Szociális célú lűzifa támogatás
3.§

(l) Az önkormányzat képviselő-testülete SZociális célú tűZifa táIrlogatást nyújthat a Lengyel község

közigazgatási tertiletérr lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlójének a lrelyiség téli fíitéséVel

kapcsolatos kiadásai viseléséhez, ha
a) a kérelmezó háztartásában az egy főre j utó havi jövedelem rrem lialadja meg:

aa) egyedtil éló, illetve gyerrnekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb

összegének |50 Y"-át,
ab ) kettó vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének l00
oÁ-áí,

b) a háZtaítás tag]ai egyikének sincs vagyona, továbbá
c) téli fiitését tűzifával o|dja meg.

(2) A szociális céIír tűzifa támogatás iránti kérelem az önkormányzat rende|kezésére álló szociális célít tíizifa
készlet kimerüléséig, de legfeljebb 2016. december 15. nap;áig nyújtható be, A határidó elmrrlasztása
jogvesztó.

(3) Tűzifa j uttatás egy háztartásban kizárőIag egy személynek állapítható meg, 1,5 m3 mennyiségben,

kizárólag természetbeni ellátás formájában,

(4) Kihúilés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén, a családgondozó javaslata alapján a tŰzifa juttatás

ir,ánti eljárás hivatalból is indítható.



Hatásköri és eljárási rendelkezések

4.§
(1) A szociális célú tűzifaj uttatásra vonatkozó kérelmeket az önkormányzat Képviselő_testtilete bírálla el.

(2) KépviseIŐ-testülete a szociális tűzifa támogatás rnegállapítása hatáskörének gyakorlását a polgárrnesterre
rlházza át. A polgáLrmester a támogatásra való jogosultságról a kérelmek benyírjtására fennálló határidóben
határozattal dönt.

5.§

(1) A tárnogatás iránti kérelmet a rendelet l- melléklete Szerint nyomtatvány kitöltésével és a'Ieveli Közös
Önkonnányzati Hivatal Lerrgyeli lrodájához történó benyújtásával kell előterjeszteni.

(2) A kitöltött és aláírt kérelemhez mellékelni kell:
- az igénylő és a házíartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelméről

szóló igazolásokat,
- nyilatkozatot a fűtés költségéről és rnódjáróI
- a 2,§ (3) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatáIozott jogosultsági feltételek fennállására vonatkozó

igazolást,
(3) A kérelmezó részére megítélt t(lziía elszállíIásáróI Lengyel község tefületén a Lengyel Község
Onkornányzata gondoskodik.

ó.§

Záró és vegyes rendelkezések

(l)Jelen rendelet 20l6. november 30, napján lép hatá|yba és 2016. március 31-én hatályát veszti.
(2) A rende|et kihirdetéséről az aljegyző az SZMSZ-ben maghatározottak szerint a Teve]i Közös
Önkorrnányzati Hivatal Lengyeli Irodájának hirdetótábláján történó kifüggesztése útlán gondoskodik.

/o'" ,d",t*,
Lórincz Andrea -
polgármester

a,

-\u.rc.t_. i 
tUIL,rr a,t LuL<^-

Budainé szomolai csi|la
alieg-yző

I(ihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2016. november 29. napján.
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vix\
.,r-,._ t)

]t
- . .! ^'.'l

_}1 ,, 11::!i-'



r------------_7

r'
1. melléklet a ] 4/201 6. (X. 29.) rendelethez

Teveli Közös Önkormányzati Hivatal
Lengyeli Iroda
7184 Lengyel, Petőfi u. 53.

Tel/ F'ax : 74 l482-3S8

xÉnnlnu
SZOCÚLIS CELÚ TÚZIFA MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

I.) Személyi adatok

kérelmező neve:

Az Szw. 3. § (3) bek. szerinti személy estén a Magyarországon tartóZkodás jogcímét, hozzátartoz5 estén

rokoni kapcsolatot: .....,...,..............,

Tartására köteles személy neve, lakcíme: .,..,.......,

közös háztartásb an é|ő hozzátartozók neve: Születési hely. idő

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

s.)

I I.1 Jövedelmi adatok (Forintban)

Kérelme-
ző

KöZeti hozzátartozók jövetlelmeA jövedelmek típusai



Munkaviszonybó1,

jogviszonybó
jövedelem él

Társas és

Nyugellátás,

yugdíjszerű ellátások

A gyermek ellátásához

Önkormányzat
unkaügyi szervek ál

munkanélküIi j

lési segély

iöVedelempótló

Egyéb (pl ösztöndíj

ifizetések stb.)

Személyi jöv
agy előleg összege

A család havi n
övedelme összesen I

l0+11+l2)



Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ........ Ft/hó,

III.) Nyilatkozom, hogy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi IIL törvény szerint

aa') alctív koruak ellátásáía,
ab) időskorúak járadékára,

ac) ápolási díjra

';ogosult, vagy
i;"u gye..át"t védelrléről és a gyámügyi igazgatásrő| sző|ő 1997, évi XXXL törvényben SzabálYozott

l]almozottan hátrányos helyzetír gyermeket nevel, vagy

c) öregségi nyugdíjban részesül, vagy
aj I_.igy""r Éoireg önt o.,"anyzÁ Képviseló_testülete a helyi szociális igazgatásról és ellátásoklól szÓlÓ

512016.(II.27,) önkormányzati rendelete szerinti lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseiéséhez

nyújtott települési támogatásra jogosult.

Nyilatkozom, hogy kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogommal

élni kívánok ! nem kívánok élnil

Tudomásul veszem, hogy a Ket. 99. § (2) bekezdésének második fordu|ata alapján a fe|lebbezési jogról

lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

Felelősségem íudatában nJ)ilatkozom arról, Itogy a kérelemben szereplő atlatok a val(lságnak megfeIelllek.

Tudomásttl veszem, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. I7, § (1)

bekezdése alapján az iíutart iogorotáainul és rosszltiszeműen igénybevevőt a pénzbeli szociális ellritús

visszaítzetéséii, természetben iyújtott szocitilis ellátás esetén a tloltlg visszaszolgáltatásá.ra vagy a

,zoigáttotárooi, megfelelő 
"gyniaita* 

megfizetésére, a személyes gontloskodást nyújtó szociáIis elkítás

estében az intézményi téitési díj teljes összegének megfizetésére,

Tttdomásul veszem, hogy a jövedelmekről közölí űdalokat az önkormáqJzűt a szociáIis igttz,gatásról szÓIti

1993. évi IIL lörvén} 1Ó.§ Q) bekeulése alapján afővárosi, megyei APEH útján ellenőrizheíi,

Httzztijúrulok u qJilaíkozaíbűn szereplő aduroknak u szociáIis igűz?atási eljálúsb n törlénő

J e l h as u ál ás áh oz; ke ze l é s é lt ez.

.,,... nap

kérelmező v. törvényes képviselő aláírása

Vagyonnyilatkozat

L A kérelmező/a kérelmező háztartása tagjának szeméIlles űdatai

Ncve: ,,...,.,.,...- ,.......,. Születési neve: """""""
Anyja neve: ..,,..,.. Szúletési hely, év,hÓ, nap: ..."""""",

I Megfelelőt kérjtik rnegjelölni!



B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

személygépkocsi: típus .... ,... , , .... , rendszám

4


