Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021.(X. 8.)
önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag-támogatás szabályairól
Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya a Hőgyész Nagyközség közigazgatási területén élő, állandó bejelentett
lakcímmel rendelkező természetes személyekre terjed ki.
2. Támogatási feltételek
2. §
(1) Hőgyész Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendelkezésre
álló keret mértékéig a szociálisan rászorult személynek - annak írásbeli kérelmére –
ellenszolgáltatás nélkül szociális célú tűzifa támogatást (a továbbiakban: tűzifa támogatás)
nyújt.
(2) E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül az a személy, aki a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.)
meghatározott valamely szociális rászorultságtól függő rendszeres pénzbeli ellátásban, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a települési támogatásról, valamint
egyéb szociális ellátások helyi szabályzásáról szóló 3/2021. (I. 29.) számú önkormányzati
rendelet 10. §-a szerinti települési támogatásban részesül. Szociálisan rászorultnak minősül
az a személy is, akinek háztartásában a kérelem benyújtását megelőző naptári hónap egy főre
jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át,
egyedül élő esetén 500%-át.
(3) Tűzifa támogatásra az jogosult, aki:
a) megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és téli fűtését tűzifával oldja meg.
(4) A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.
3. A támogatás igénylése és elbírálása
3. §
(1) A kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon a Hőgyészi Közös Önkormányzati
Hivatalnál (Hőgyész, Kossuth u.1.) 2021. november 30-ig kell benyújtani.
(2) A kérelmeket Hőgyész Nagyközség Képviselő-testületének Pénzügyi és Általános
Bizottsága bírálja el.
(3) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni:
a) azt, aki az Szt. alapján:
aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,
ac) települési támogatásra (lakhatási támogatásra) jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.
(4) A háztartásonként biztosítható tűzifa mennyisége háztartásonként az 5 m3-t nem haladhatja
meg.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.
4. §
A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium BMÖGF/ 191-36/2021. támogató
okirata alapján az Önkormányzat számára megállapított vissza nem térítendő kiegészítő
támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított önerő és szállítási költség.
4. Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. március 31. napján hatályát
veszti.

Máté Szabolcs
polgármester

Tokainé dr. Mézes Mária
jegyző

Kihirdetve: 2021. október 8.

Tokainé dr. Mézes Mária
jegyző

1. melléklet a 14/2021.(X.8.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ
aláhúzni!
Kérelmező neve:_______________________, születési neve:________________________,
Születési helye:______________, ideje:________év________________hó___________nap
Anyja
leánykori
neve:__________________,
állandó
lakcíme:
________________________________, TAJ.:______________________________________
Tényleges tartózkodási helye ___________________ (ahova a tűzifa támogatást igényli)
Lakáshasználat jogcíme: ___________
Kérelmező fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik: igen nem
Kérelmező a következő juttatásokra jogosult: * aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, ápolási díj.
Kérelmező a következő juttatásokra jogosult: települési támogatás (lakhatási támogatás)
Kérelmező családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel:
igen nem
Kérelmező családja halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel: igen nem
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adatai: (név, szül. hely, idő, an.)
__________________________________________________________________________________
Kérelmező jövedelem alapján szociálisan rászorult: **
*

igen

nem

A jogosultságot hiteles dokumentummal igazolni kell (pl. határozat, megállapító hatóság igazolása)
A háztartás jövedelmét igazolni kell

**

A kérelmezővel közös háztartásában élők:
Név (születési név)

Jövedelem
jogcíme

Nettó
összeg
(Ft/hó)

1.
2.
3.
4.
5.
Összesen
A kérelem aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen kérelmen szereplő személyes adataimat, a bejelentés
szerinti érintett önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen. Az adatkezelés a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett
hozzájárulásán alapul. Az adatkezelési tájékoztató megtekinthető a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatalban.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a kérelemben szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hőgyész, 2021. év …………..…………. hó ……. nap
____________________
kérelmező aláírása

2. melléklet a 14 /2021.(X.8.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény
Alulírott
………………………………………..
(név)
Hőgyész
…………………………………. u. ……… sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a
mai napon Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú
tüzelőanyag-támogatás szabályairól szóló.. 14/2021. (X. 8 ) önkormányzati rendelete alapján
részemre megállapított ……. m3 mennyiségű tűzifát hiánytalanul átvettem.
Hőgyész, ……… év …............................... hó ……… nap

……………………………….
átadó

…………………………………
átvevő

