Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 28.) önkormányzati
rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontja, valamint az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján a helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím értelmében az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A szociálisan rászoruló sombereki lakosok részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa természetbeni
ellátás formájában nyújtható a Rendeletben megállapított összmennyiség erejéig, az alábbi
jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmezőknek, amennyiben a lakóházat fával fűti:
a)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint aktív
korúak ellátására vagy időskorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy
pénzbeni formában történő nyújtására – Somberek Község Önkormányzat 12/2013. (XII.28.)
számú rendelete értelemben települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
b)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
c)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
értelmében gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő család,
d)
nyugdíj előtti segélyben részesül és egyedül élő,
e)
az a)-d) pontba nem tartozók közül az a kérelmező, ahol a családban az egy főre eső
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 280 %-át, illetve egyedül élő, valamint
három gyermekes család esetében annak 300%-át nem haladja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt alpontok a rászorultság sorrendjét jelzik.
2. §
(1) A kiosztásra kerülő tűzifa mennyisége 106 erdei m3. A kérelmező részére maximum 5 m3 tűzifa
támogatás, mint természetben nyújtandó támogatás állapítható meg.
(2) A döntés szerinti tűzifa átvételét a kérelmező átvételi elismervény aláírásával igazolja.
(3) A szociális célú tűzifában részesülőtől az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.
3. §
A támogatás iránti kérelmet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalban 2021. december 31-ig
lehet benyújtani a rendelet 1. számú melléklete szerinti igénylőlapon.
4. §
1

A kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület felhatalmazása alapján a Népjóléti Bizottság dönt.
5. §
Hatályát veszti a Szociális célú tűzifa támogatásról szóló Somberek Község Képviselő-testületének
9/2020(XI.2.)önkormányzati rendelete.
6. §
Ez a rendelet 2021. október 29-én lép hatályba.
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1. melléklet
Kérelem - szociális célú tűzifa támogatáshoz

Név: …..........................................................................................................................................
Születési név: …...........................................................................................................................
Születési helye, ideje: …..............................................................................................................
Anyja neve: …..............................................................................................................................
Állampolgársága: ….....................................................................................................................
Lakóhelye: ..................................................................................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ….................................................................................
Családban élő személyek:
Név: Születési hely, idő: Jövedelem x: Ellátás típusa
(1) ................................................................................................................................................
(2) ................................................................................................................................................
(3) ................................................................................................................................................
(4) ................................................................................................................................................
(5) ................................................................................................................................................
(6) ................................................................................................................................................
Nyilatkozom, hogy az alábbi ellátásokra vagyok jogosult: (aláhúzással jelezni)
a.) A Szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint aktív korúak ellátására vagy
időskorúak járadékára jogosult,
Somberek Község Önkormányzat 12/2013.(XII.28.) rendeletben szabályozottak értelmében
települési támogatásra (lakhatási támogatásra) jogosult.
b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
c.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény értelmében
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő.
d.) Nyugdíj előtti segélyben részesül és egyedül élő.
e.) Alacsony jövedelem alapján kérelmezem.
Nyilatkozom, hogy a lakás fával fűthető.
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Dátum: …................................................. ........................................................
aláírás
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek. Nyilatkozom, hogy a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulok.
Dátum: …...................................................... .….....................................................
aláírás
* A jövedelmet hitelt érdemlően igazolni kell.

4

Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1. melléklethez
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5 milliárd forintot biztosít a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. A nyertes önkormányzatok a
támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2022. február 15-éig oszthatják ki a rászorulók
részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2022. március 31-ig
történhet meg.
Somberek Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan pályázatot nyújtott be szociális
célú tűzifa tűzifa támogatásra.
A szociálisan rászoruló sombereki lakosok részére biztosítja az önkormányzat a tüzelőanyagot. A
jogosultság feltételeit az 1. § a)-e) pontjai részletezik.
A támogatásban való részesüléshez az 1. számú melléklet szerinti kérelem kitöltése szükséges.
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