Nagyrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 18.) önkormányzati
rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Nagyrécse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (2)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya a Nagyrécse község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és
életvitelszerűen itt lakó, az Sztv. 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.
2. §
Az e rendeletben használt család, egyedül élő és háztartás fogalmakra az Sztv. –ben
meghatározottakat kell érteni.
2. Szociális célú tűzifa juttatás részletes szabályai
3. §
(1) A képviselő-testület természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek, illetve családok
részére az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén tűzifát biztosít. A juttatást a képviselőtestület a kérelmezők számának függvényében, a tűzifa támogatás erejéig nyújtja.
(2) Juttatásban részesülhet, aki
a)
települési támogatásban részesül, vagy
b)
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy
c)
közfoglalkoztatott, vagy
d)
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy
e)
közgyógyellátásra jogosult, vagy
f)
időskorúak járadékára jogosult, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesül
g)
három vagy ennél több gyermeket nevel, vagy
h)
ápolási díjra jogosult, vagy
i)
70 éven felüli egyedül élő, és a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg
Fenti feltételek egyikének fennállása már megalapozza a támogatásra való jogosultságot. A
megállapított juttatásért ellenszolgáltatást az Önkormányzat nem kér. Valamely feltétel fennállását
okirattal, vagy annak hiteles másolatával kell igazolni. Nem szükséges igazolni a köztudomású
tényeket, pl. három vagy több gyermek nevelése, egyéb.
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(3) Amennyiben az önkormányzat tűzifa támogatása valamennyi igény kielégítésére nem elegendő,
előnyben kell részesíteni az Sztv. szerinti
a)
aktív korúak ellátására,
b)
időskorúak járadékára,
c)
szociális helyzetük alapján települési támogatásra jogosultakat,
d)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat
e)
a 3. § (2) pontjában felsoroltak közül, aki több pontnak megfelel,
f)
akinek nincs adótartozása.
(4) A tűzifajuttatás mennyisége háztartásonként legfeljebb 1-5 m3 lehet.
4. §
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 3. §-ban meghatározott feltétel
teljesülésétől – az a személy, család
a)
Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.
b)
Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem
kérhető. Az ingatlanban való életvitelszerű tartózkodást a Hivatal környezettanulmány felvétele
mellett ellenőrizheti.
5. §
(1) A juttatás igénylés alapján, vagy hivatalból történik. Az igénylés-mintát az 1. melléklet
tartalmazza.
(2) Az igényeket legkésőbb 2021. november 30-ig lehet benyújtani a Nagyrécse Község
Önkormányzati Hivatalába (8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48. sz.) postán vagy személyesen.
(3) A kérelmek elbírálása a képviselő testület zárt ülésén történik.
(4) Az elbírálást követően a juttatásban részesülők kiértesítésre kerülnek.
(5) A tűzifa támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban,
amelyből egy példány az Önkormányzatot, egy példány a támogatásban részesültet illeti meg. Az
átvételi-elismervény mintát a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját,
valamint az átvétel idejét.
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3. Záró rendelkezések
6. §
(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2022. május 31. napján hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a – a hirdetőtáblára való kifüggesztéssel - a
jegyző gondoskodik.

Nagyrécse, 2021. 10. 12.

Laskai Béla
polgármester

Hegedüs Szilvia
jegyző

Rendelet kihirdetve:
Nagyrécse, 2021. október 18.

Hegedüs Szilvia
jegyző
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1. melléklet
KÉ RE LE M
tűzifa természetbeni juttatás megállapítására.
Kérelmező neve (és születési neve)
.................................................................................................
anyja neve:...............................................................................
születési helye, ideje: ..............................................................
lakcíme: ..................................................................................
Taj száma: ……………………………………………………
Adóazonosító jele: ……………………………………………
Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik:
a./ tulajdonos, b./ bérlő, c./ családtag, d./ egyéb, éspedig:
A lakásban vele együtt élő közeli hozzátartozók:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
………………………………………………………………………………...
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakásomat vegyes fűtéssel, fával fűtöm.
A kérelemhez csatolni kell (amennyiben kérelmező rendelkezik ilyennel):
- FHT-t, vagy közgyógyellátást, ápolási díjat megállapító határozat másolata,
- fogyatékossági támogatásról szóló határozat másolatát,
- rokkantsági vagy rehabilitációs járulékot megállapító határozat másolatát,
- időskorúak járadékát megállapító határozat másolata
- egyéb rászorultsági körülményt igazoló okiratot másolatban.(települési támogatásról szóló,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, - családi pótlék megállapításáról szóló határozat
másolata)
- jövedelemigazolás(egy főre jutó jövedelem összege nem haladhatja meg a 85.500,-ft.)
Nagyrécse, 20... ................. hó ... nap
...............................................................
kérelmező aláírása
Nagyrécse Község Önkormányzata
8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48.
A kérelmező, ill. családja az Önkormányzat szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendeletében
foglalt feltételek vizsgálata alapján a juttatásra jogosult/ nem jogosult*
Nagyrécse,20……………… …………………………………… polgármester

4

2. melléklet
Á TA D Á S – Á T V É T E L I B I Z O N Y LAT
szociális tűzifa juttatásról
Juttatásban részesült neve: ...............................................................................................
lakcíme: .................................................................................
Átadott tűzifa mennyisége: ........................m3
Átadott tűzifa fajtája : ..........................
20.. ................. hó ... nap
________________________________ _______________________________
Átadó az önkormányzat részéről Átvevő juttatásban részesülő
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Általános indokolás
a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
Végső előterjesztői indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva Nagyrécse
Községi Önkormányzat képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről szóló 8/2021. (X.18.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint indokolom.
A rendelet megalkotására vonatkozó törvényi felhatalmazás alapjai: Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk. (2) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja.
Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázott és támogatást nyert szociális célú
tüzelőanyag vásárlására. A pályázati felhívás szerint az önkormányzatnak a 2021. évi igénylés
részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő –
rendeletben kell szabályoznia.
A pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a szociális rászorultság feltételeit és az elbírálásnál
előnyt élvezők körét jelen rendeletben szabályozza a képviselő-testület.
A rendeletben szabályozni kell továbbá, hogy a tüzelőanyag szállításának költségét az önkormányzat
a saját költségvetésének terhére biztosítja, a képviselő-testület a támogatásban részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér, illetve a háztartásonként maximálisan kiosztható tüzelőanyag mennyisége:
5 erdei m3 tűzifa.
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