Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2021.(XI.16.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tüzelőanyag támogatásról
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében megahatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8.a pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Seregélyesi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott személyekre.
(2) E rendeletben használt fogalmak értelmezésére a Szoctv. fogalomhasználatát kell
alkalmazni.
2. § (1) A képviselő-testület természetbeni formában, egyszeri alkalommal, szociális
célú tüzelőanyag támogatást nyújt azon szociális rászorultaknak, akik háztartásában az
egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 400 %-át.
(2) A jövedelemszámításnál az Szoctv. 10. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell
eljárni.
(3) A támogatási igények elbírálása során előnyt élvez:
a) az Szoctv. szerinti aktívkorúak ellátásában részesülő személy
b) az Szoctv. szerinti időskorúak járadékában részesülő személy
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben (a továbbiakban Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család.
d) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő)
jogosult
3. § (1) E rendeletben meghatározott szociális célú tüzelőanyag igénylése az 1. melléklet
szerinti kérelem nyomtatványon történik.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a 2. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot és a
jövedelem típusának megfelelő jövedelemigazolásokat.
(3) A hiányosan benyújtott kérelmeket befogadni nem lehet.
4. § (1) A szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésére vonatkozó kérelmet, a
Seregélyesi Polgármesteri Hivatalba lehet benyújtani papír alapon, 2021. december 3-án
10 óráig.
(2) A kérelmek elbírálásának határideje: 2021. december 18.
(3) Ha a szociális célú tüzelőanyag támogatás, a 2. § (3) bekezdésében meghatározott
kedvezményezetti körön belül nem kerül kiosztásra, akkor a maradvány szociális
tüzelőanyag tekintetében, a támogatás biztosítása, a kérelmező háztartásában egy főre
eső jövedelem mértéke sorrendjében kerül elbírálásra, mindaddig, ameddig az
önkormányzat rendelkezésére álló szociális célú tüzelőanyag mennyisége kiutalásra
nem került.

5. § (1) A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás mennyisége és
fajtája egyszeri legfeljebb 3 erdei köbméter tűzifa.
(2) A szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra, lakásonként
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.
(3) A szociális célú tüzelőanyag, méterfa formában kerül házhoz szállításra legkésőbb
2022. február 15.-ig
(4) Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
6. § A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a 3. melléklet szerinti átvételi
elismervény aláírásával igazolja.
7. § A képviselő-testület a szociális célú tüzelőanyag támogatások iránt benyújtott
kérelmek elbírálására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. március 31. napon
hatályát veszti.
Horváth Sándor s.k.
polgármester

Horváth Károly s.k.
jegyző

A rendeletet 2021. november 16. napon kihirdettem.
Horváth Károly s.k.
jegyző

1. melléklet a 12/2021.(XI.16.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
NÉV: .............................................. ...........................................................................................
születési hely, idő: ……………………………………………………………………..........................
8111 Seregélyes, …………………………………………………………..………………szám alatti
lakos kérem, hogy részemre szíveskedjenek természetbeni formában szociális célú
tüzelőanyagot biztosítani.
A szociális célú tüzelőanyag támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aktív korúak ellátásában,
időskorúak járadékában,
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja vagyok

települési

támogatásban, elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével kapcsolatos támogatásban, részesülök, az ellátási forma, illetve az azt
megállapító határozat száma: ..............................................................................................

Egyéb,

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
tüzelőanyag támogatásról szóló 12/2021.(XI.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1)
bekezdése alapján



Seregélyes, 2021.…..………………………….
………………………………
kérelmező
* A megfelelőt be kell jelölni

2. melléklet a 12/2021.(XI.16.) önkormányzati rendelethez
Jövedelem nyilatkozat *
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
Sorsz.
1
1.a

2

3

A jövedelem típusa
A
Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

4

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások

5

Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6
7

Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

Kérelmező
B

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek
C

Egy főre jutó havi nettó jövedelem……………………………….. (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek
nem lehetnek.)

3. melléklet a 12/2021.(XI.16.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény*

Alulírott …………………………………………………………………………………(név)
(8111 Seregélyes, ………………………………………………………………..……
szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Seregélyes
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag
támogatásról

szóló

12/2021.(XI.16.)

megállapított természetbeni juttatásként

önkormányzati
……..

rendelete

erdei m3 keménylombos tüzifa

tüzelőanyagot átvettem.

Seregélyes, 20…. ............................. hó ..... nap

átadó

* Kettő példányban kell kitölteni.

alapján

átvevő

