Z Á H O N Y V Á R O S ÖNKORMÁNYZAT
24/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete
szociális célú tűzifa támogatásról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 3/2017.(I.9) önkormányzati rendelettel.

Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete a településen élő, szociálisan rászorulók
részére, a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához, természetbeni ellátás formájában
támogatást nyújt 169 erdei m3 összmennyiségű keménylombos tűzifa erejéig. Az
önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem
kér.
2.§
Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető:
1. 1 akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 67.000 Ftot, egyedül élő esetén a 81.250 Ft-ot, és
2. a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) b) pontja
alapján a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és
3. vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
3.§
1. A támogatás iránti igényeket 2017. január 20.2 napjáig lehet benyújtani e rendelet 1.
melléklete szerinti formanyomtatványon Záhony Város Önkormányzati Képviselőtestületéhez.
2. Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.
4.§
1. A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatásköre.

2. A kérelmek elbírálásánál előnyben részesül az, aki:
a) aktív korúak ellátásában részesül,
b) időskorúak járadékában részesül,
c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásban részesül (e támogatásban részesülők közül különösen a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban
részesülők),
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
3. Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
4. Azonos lakcímmel rendelkező, több kérelmező esetén, csak egy kérelmező részére lehet a
támogatást megállapítani.
5. A Képviselő-testület a rendelet 1. mellékletében
környezettanulmány készítésével ellenőrizheti.

leírt

adatok

valódiságát

6. Amennyiben a jogosult a részére biztosított tűzifát értékesíti, nem saját célra, vagy
rendeltetésétől eltérően használja fel, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra
jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa ellenértékének, 15.000.Ft + ÁFA/erdei m3, valamint a szállítás, illetve a településen belül történő kiszállítás
költségének visszafizetésére.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. március 31. napján hatályát
veszti.

Helmeczi László
polgármester

Ádám Ilona
jegyző

1. számú melléklet a 24/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelethez
Beadási határidő: 2017. január 20.

KÉRELEM
szociális célú tűzifa támogatás megállapítására
I. Személyi adatok
1.) A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve: … .............................................................................................................................................
Születési neve: ...................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ........................................................................................................................
Lakóhely:  irányítószám ………………………………………………... település
………………………utca/út/tér ………házszám ….. épület/lépcsőház …… emelet, ajtó
Tartózkodási hely:  irányítószám ………...……………………………..

település

……………………… utca/út/tér …… házszám ….. épület/lépcsőház …… emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
2.) Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………………. fő
3.) Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név
1.
2.
3.
4.
5.

Születési helye, ideje

Anyja neve

4.) Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában
-

aktív korúak ellátásában

részesülök

nem részesülök

-

időskorúak járadékában

részesülök

nem részesülök

-

lakhatási támogatásban

részesülök

nem részesülök

-

halmozottan hátrányos gyermeket nevelek

igen

nem.

*A megfelelő választ szíveskedjen aláhúzni.
II. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban
A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

1.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó

2.

Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más
önálló tevékenységből
származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal
és az állami foglalkoztatási
szerv által folyósított
ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

III. Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakóház/lakás nagysága ……….….. m2.
A lakóházban/lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………….……………………
IV. Nyilatkozatok
-

Nyilatkozom, hogy vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem és lakásom
fűtését ezzel biztosítom:
igen

-

nem.

Tudomásul veszem, hogy a Képviselő-testület Humán Bizottsága környezettanulmány
készítésével ellenőrizheti a kérelemben leírt adatok valódiságát.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §- ának (7) bekezdése
alapján, a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a
szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a részemre biztosított tűzifát értékesítem, nem saját
célra, vagy rendeltetésétől eltérően használom fel, vagy utólag megállapításra kerül, hogy
jogosulatlanul vettem igénybe, köteles vagyok az ingyenesen biztosított tűzifa ellenértékének,
15.000.- Ft + ÁFA/erdei m3, valamint a szállítás illetve a településen belül történő kiszállítás
költségének visszafizetésére.
Dátum: …………….…………………….
………………………………………..
kérelmező aláírása
………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

VAGYONNYILATKOZAT
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ...........................................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................................
II. A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek vagyona (a háztartás minden
tagjára vonatkozóan).
A. Ingatlanok
1.

Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
............................................................ város/község .................................................... út/utca
………….................... hsz. alapterülete: ……………........... m2, tulajdoni hányad: ....................,
a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt:
2.

igen

-

nem

(a megfelelő aláhúzandó)

Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
............................................................ város/község .................................................... út/utca
..................... hsz. alapterülete: ………….......... m2, tulajdoni hányad: ....................,
a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
.............................................
címe:
............................................................
város/község
.................................................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni
hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ................................................. címe:
....................................................
város/község
....................................................
út/utca
2
.................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje:
................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

B. Egyéb vagyontárgyak
1. Gépjármű:

a) ................................ személygépkocsi: ............................................ típus .................. rendszám
.............. szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................................................................................
...................................................................... Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
b) ...... tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ............................. típus
....................... rendszám
........... szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ……………….. ........................................................
.......................................................................Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: …........... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a
forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

TÁJÉKOZTATÓ
a kérelem kitöltéséhez
I. Személyes adatok
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége.
II. Jövedelmi adatok:
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a
tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni,
akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát
kell együttesen figyelembe venni.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani:
a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére nyújtott települési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a
Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–(5) bekezdése szerinti pótlék, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a
tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, a személyes gondoskodásért
fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek
pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, az alkalmi
munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján
háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő
munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatás, a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról
szóló törvény alapján adómentes bevétel.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelőzően
megszűnt havi rendszeres jövedelmet, a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a
vállalkozási tevékenység megszűnt, a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
A jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi,
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet
tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó
jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott
könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély
tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási
segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és
szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás,
szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági
járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs
után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az
időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj;
munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként
folyósított keresetpótló juttatás.
6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj,
végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban
nem került feltüntetésre.
A jövedelemről – a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága által a
családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a fogyatékossági
támogatás kivételével – a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot
vagy annak másolatát.
A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú
gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem
cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.
Kérelmező laphoz kérjük csatolni!
A KÉRELMEZŐ ÉS VELE EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK RÉSZÉRŐL A KÉRELEM
BEADÁSÁT MEGELŐZŐ HAVI NETTÓ ÁTLAGJÖVEDELEMRŐL SZÓLÓ
IGAZOLÁSOKAT:
 nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött
nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a
kérelem beadását megelőző havi nyugdíjszelvények másolatát;
 munkaviszonnyal rendelkező esetében a munkáltató által kiadott igazolást a kérelem
beadását megelőző havi nettó átlagkeresetről;
 Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat
fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző hónap szelvényének másolatát;
 vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 havi jövedelem 1 havi átlagáról
könyvelő által kiadott igazolást és a NAV igazolását az előző gazdasági évre
vonatkozólag;
 őstermelő esetén az őstermelői igazolvány fénymásolata, valamint a kérelem beadását
megelőző 12 havi jövedelem 1 havi átlagáról szóló igazolást;
 GYES, GYET, CSP folyósítása esetén előző havi szelvények fénymásolata, valamint
árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényeken kívül a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által küldött ez évi összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi
nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító határozat fénymásolata);
 válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a
megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről előző havi szelvényt vagy igazolást
(amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset másolatát);
 tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanuló, hallgatói
jogviszony fennállásáról szóló igazolást, mely tartalmazza a hallgató részére folyósított
ösztöndíj havi összegét).

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2)
bekezdése alapján Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 24/2016. (XI.23.)
önkormányzati rendelete, mely a szociális célú tűzifa támogatásról szól, 2016. november 23án kihirdetve.

Z á h o n y, 2016. november 23.

Ádám Ilona
jegyző

1

A rendelet 2. § 1. pontjának szövege a 3/2017.(I.9.) önkormányzati rendelet 1. §
értelmében módosul.
2

A rendelet 3. § (1) bekezdésében a 3/2017.(I.9) önkormányzati rendelet 2. §
rendelkezése szerint a „2016. december 12.” szöveg „2017. január 20.” szövegre
módosul.

