Monorierdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2018. (VIII.15.) önkormányzati
rendelete
(egységes szerkezetben a 11/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelettel)
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 45. §-ában kapott
felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdésében és a 42 §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Monorierdő község közigazgatási területén állandó bejelentett
lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és
letelepedettekre a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, hontalanokra.
(2) A szociális célú tűzifa támogatásról a rendelkezésre álló tűzifa mennyiség erejéig az
Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság dönt.
2. § (1) A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog, és kötelezettség megállapítására továbbá a
hatósági ellenőrzésre (továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit, illetve a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit az e rendeletben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet a Monorierdői Polgármesteri Hivatalban az e
célra rendszeresített igénylőlapon (szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelem
nyomtatványon) lehet benyújtani. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat,
mellékleteket, a kérelméhez csatolni.
3. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlás költségéhez előzetes igény bejelentés
alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet az önkormányzat
az erdőgazdálkodótól tűzifa vásárlására fordíthat a szociálisan rászoruló helyi lakosság
természetbeni támogatása céljából.
4. § (1) A szociális rászorultság szempontjából az aktív korúak ellátására, az időskorúak járadékára,
vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési
támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család a többi fogyasztási egység előtt azonos szociális
feltételek esetén előnyt élvez.
(2) Fogyasztási egységenként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.
(3) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
5. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett,
illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelme venni.
(2) A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen:

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának
igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata,
b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében:
b.a) foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos jövedelemigazolás,
b.b) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év
személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás, valamint a tárgyévre
vonatkozó időszak,
c) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolata, ennek hiányában a
tevékenységet végző által adott nyilatkozat.
6.§ (1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra a tűzifával fűtő fogyasztási egységek
jogosultak.
(2) Egy fogyasztási egységnek kell tekinteni az azonos lakcímre bejelentett személyeket,
függetlenül a lakcímen található háztartások számától, fogyasztási egységenként egy igénylést lehet
benyújtani.
(3) A támogatásra jogosult az a fogyasztási egység, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja
meg:
a) egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át (99.750- Ft),
b) családban élők esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át. (71.250Ft).
(4) A Bizottság által a kérelmező részére megítélt fa kizárólag a kérelmező állandó bejelentett
lakóhelyére vagy bejelentett tartózkodási helyére kerül kiszállításra.
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(5) A támogatás iránti igényeket 2018. november 30. napjáig lehet benyújtani. A határidő
jogvesztő.
7.§ (1) A tűzifát az önkormányzat 2019. február 15-ig osztja ki a jogosultak részére.
(2) Az önkormányzat a támogatást pénzügyileg 2019. március 31-ig használhatja fel, és a
felhasználásról 2018. április 15-ig a Magyar Államkincstár felé köteles elszámolni.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és 2019. április 15. napján hatályát veszti.
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polgármester
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