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(XI. 24.) Önkormányzati Rendelete

Len gyel Község Önkormán yzatának

szoclÁLls cELÚ rŰzIl aJuTTATÁsRÓL
Lengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország A\aptörvényének 32. cikke
(2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) a) pontja alapján,
Magyarországhelyi önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
32. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy az önkormányzat által - a települési önkormányzatok szociális célútüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 4612014. (IX.25.) BM rendelet alapján biztosított szociális célű tűzifa támogatási ellátás igénybevételénekhelyi szabályait megállapítsa,
rendelkezzék az ellátás mértékéről,a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük
céljáról.

A rendelet hatálya
2.§
(l) E rendelet területi hatálya kiterjed Lengyel község közígazgatási

területére.
(2) E rendelet személyibatálya Lengyel Község közigazgatási teruletén élő, a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3.

me ghatár ozott személyekre terj ed ki.

§

(1)-(3) bekezdésében

Szociális célútűzifa támogatás
3.§

(I) Az önkormányzat képviselő-testülete szociális célű tűzifa támogatást nyújthat a Lengyel község
közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a helyiség téli
flitésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, ha

a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
aa) egyedül élő, illefue gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének I50Yo-át,

ab ) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének I00 %io-át,
b) aháztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá
c) téli fritéséttűzifával oldja meg, és
d) vállalja a lakókörnyezet rendezettségénekbiztosítását.
(2)

A szociális célútűzifa

támogatás iránti kérelem az önkormányzat

rendelkezéséteállő szociális célú
A határidő

tuzifa készlet kimerüléséig, de legfeljebb 2014. december 15. napjáig nyújtható be.
elmulasztása

j

ogvesztő.

(3) Tűzifajuttatás egy háutartásban kizárőlag egy személynek állapíthatő meg, 1 m3 mennyiségben,
kizár őlag termé szetbeni e llátás formáj ában.

(4) Kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén, a Szociális Alapszolgáltatási Központ
családgondozőjának
(5)

javaslata alapjanat(nifa jlttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.

Az elbírálás során előnyt éIvez az, aki a Szt szerint:
a) aktív koruak el|átására,
b) idő skoru ak jár adékár a,

c) lakásfenntartási támogatásra j ogosult, továbbá
d) a gyermekek védelnréről és a gyámügyi igazgatőságról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

Hatásköri

rendelkezések

és eljárási

4.§

A szociális céllútűzifajuttatásra vonatkozó kérelmeket az önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.
5.§

(l) A támogatás iránti kérelmet a rendelet
Teveli Közös

1. számú melléklete szerint nyomtatvány kitöltésével és a

ÖnkormányzatiHivatal Lengyeli Irodájáhoztörténő benyújtásával kell előterjeszteni.

(2)
kérelem tartalmazza a jövedelem-nyilatkozatot a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
^
igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairől 63/2006. (III.27.)
Korm. rendelet l . számí mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot is.

A kitöltött

és aláírt kérelemhez mellékelni kell:
jövedelemigazolásokat,
a lakásbantartőzkodás jogcímétigazo|ő iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi
szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.)
- lakbért, albérleti díjat megállapító szerződést,
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéről az igazolást,
- közilzemi számlákat,
- n}ilatkozatot a flités költségeiről.
(4) A lakókörnyezet rendezettségének biztosításara vonatkozó rendelkezéseket a Lengyel Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló
8l20l3. (XII.20.) Ök. rendelete 10. § alapján kell alkalmazni.

(3)

-

(5) A kérelmező részéremegítélt tilzifa elszálliásáről Lengyel község területén a Lengyel Község
Önkormány zata gondosko dik.

6.§

Zárő

és vegyes

rendelkezések

Jelen rendeLet}}L4. november 24.napjánlép hatályba és 2015. március 3l-én hatályátveszti.
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Jelen rendelet kihirdetésre került 2014. év november 25. napján.
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Teveli Közös Önkormányzati Hivatal
Lengyeli lroda
7184 Lengyel, Petőíi u. 53.
TeV Fax z 74 1482-358

xÉnEr-,Evt
szoclÁLls cELú rű zlr a MEGÁLLapírÁsÁHoz
I.) Személyi adatok

neve:
Születési helye:

.... születési neve:

Kérelmező

Anyja neve:

.

...

ideje:

... év .

.

.... hónap ...... . nap.

.

címe:.
Tartőzkodási helyének címe:
TAJ száma: ................
Ha az ellátást igénylő nem

....Telefonszáma:

Bejelentett lakóhelyének

..................
.

Á[ampolgársága;

cselekvőképes,

a

törvényes képviselő neve:

A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:
Azigénylővel egy háztartásban élő közelihozzátartoző

Az Sztv.3.

személyek száma: .............. fő

jogcímét,hozzátartoző
§ (3) bek. szerinti személy estén a Magyarországon tartőzkodás

estén rokoni kapcsolatot: ............
T artására köteles személy neve, lakcíme :

közös

háztartásban élő hozzátartozők
neve:

a.)
b.)
c.)

d.)
e.)

f.)

gJ

Születési hely, idő

II.) rövedelmi adatok (Forintban)
Kérelmezo

A jövedelmek típusai

Közeli hozzátartozók
a)

l

Munkaviszonyból,

nunkavégzésre irányul(

lgyéb

jogviszonybó

;zármazó jövedelem

éI

áppénz
2.

Társas és

rállalkozásból

egyén

származi

övedelem
3.

Ingatlan,

ing(

/agyontárgyak

lrtékesítéséből,vagyon
irtékű jog átruhánásábő
;zármazó jövedelem
4.

Nyugellátás,
ryugellátás,

baleset
egyét

ryugdíjszerű ellátások
5.

A

gyermek el|átásához

é:

kapcsolód(

;ondozásához
:ámogatások (GYED, GYES

3YET, családi

pótlék

1yermektartásdíj stb.)
6.

Önkormányzat

ér

nunkaügyi szervek álta

blyósított rendszeret
ellátát
lénzbeli
munkanélküli járadék
,endszeres szociális ér
revelési
segély
övedelempótló

támogatások

;yermekvédelmi támogatár
ltb.)
7.

8,

Föld
bérbeadásábó
izármazó jövedelem
Egyéb (pl. ösztöndíj
lrtékpapírból szánmazi
övedelem, kis összegi
rifizetések stb.)

9.

l0.

Osszes bruttó jövedelem

Személyi

jövedelemad(

agy e|őleg összege

1l

Egészségbiztosításiét

tyugdíjjárulék összege
12.

Munkavállalói

járulél,

isszege
13.

A család havi

nettt

övedelme összesen
10+1l+12)]

19.

b)

c)

d)

j

Ossze-

övedelme
e)

sen
f)

g)

,Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:

Ft/hó.

III.) Nyilatkozom, hogy
a) a szociálisigazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint
aa) aktív koruak ellátására,

ab) idő skor űak jár adékár a,
ac) lakásfenntartási támogatásra

j

ogosult vagyok,

b) a gyermekek védelméről és a gyámijgyi igazgatásról szőlő 1997. évi XXXI. törvény szabályai
szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nevelésérőlgondoskodom

Az

eljátás megindításáről aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján értesítést

E

E

kérek

nem kérekl

Nyilatkozom, hogy kérelmem telj esítéseesetén fellebbezési j ogommal

E

tr élni kívánok

nem kívánok élni2.

Tudomásul veszemo hogy a Ket. 99. § (2) bekezdésének második fordulata alapján a fellebbezési
jogról lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

Felelősségem tudatúban nyilatkozom arról, hogl

a

kérelemben szereplő adatok

a

valóságnak

megfeIelnek.

Tudomúsul veszem, hogt a szocidlis igazgatásról és szocíúliselldtúsokról szóló 1993. évi III. tv. 17.
§ (1) bekezdése alapjtín az elltíttístjogosulatlanul és rosszhiszeműen ígénybevevőt a pénzbeli
szociális ellátás visszaJízetésére,természetben nyújtott szociúIis ellútós esetén a dolog
vísszaszolgáltatúsdra vagy a szolgúltatdsnak megfelelő eglenértékmegftzetésére, a személyes
gondoskoddst nyújtó szociális elláttís estében az intézményi téfitésídíj teljes összegének
meg|izetésére.

Tudomásul veszem, hogl a jövedelmekről közölt adatokat az önkormónyzat a szocítílisigazgatásról
szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (2) bekezdése alapján afővárosi, megleí APEH útján ellenőrizheti.

Hoaújúrulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak
fe lh as zn

á

Tevel,

lús á h oz, kezelés éh

.......

év

ez

...

a

szocidlis igazgatdsi eljúrúsbaníörténő

hónap......nap

kérelmező v. törvényes képviselő aláírása

' Megfelelőt kérjük megjelölni!
Megfelelőt kérjük megjelölni!

2

KITöLTESI

úraurlró

1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazo|ványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely
esetén az állandő lakóhely címétkell feltüntetni.
2. Kö ze|i ho zzátarto zők:

a) ahánastáts, az élettárs,
b) ahűszévesnélfiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnélftatalabb, önálló
keresettel nem rendeLkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt
évesnélfiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton egyetemi, főiskolai
tanulmányokat folytató; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi,
érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt
gyermek,

c) a 18. életévetbe nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerintí és az örökbe

fogadó szülő,

illetve a szülő héaastársa vagy élettársa.
3,

Az

egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelméthozzátartozók

szerint kell feltüntetni.

4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartoző jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelmét kell szerepeltetni.

5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartoző jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre
vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel
osztott részétkell beírni.
6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak
fenymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz
csatolni kell.

7.
ho

Az egy

főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem

zzátartozók szám

áv

al.

A kérelemhez mellékelni kell:

o
o

közösháztarlásban élőkjövedelemigazolása (előzőhavijövedelem)
Lakás fenntartással kapcsolatos rendszeres költségekről szám|ák, fizetési bizonylatok

másolata
o
Tartós betegség esetén orvosi igazolás a betegségről

o

oszfua a közeli

HHHigazo|ása

