Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2020. (X.26.) önkormányzati rendelete
szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésére, 10. § (1) bekezdésére
figyelemmel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Jogi-, Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § Köröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a belügyminiszter települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására
vonatkozó pályázat keretében megállapított támogatási keretből – kérelemre, természetbeni
támogatást biztosít szociális rászorultsági alapon kiosztandó tűzifa formájában annak a
személynek, aki Köröm településén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és
életvitelszerűen a településén él.
2. § (1) Szociális tűzifa támogatásra jogosult az a személy, aki 2020. harmadik negyedévében:
a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti:
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára, vagy
ac) települési lakhatási támogatásra jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
meghatározottak szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
c) az a 65 év feletti kérelmező, akinek egyedül álló esetén az egy főre eső jövedelme nem
haladja meg a nyugdíjminimum 500 %-át, házastársak és élettársak esetén a 350 %-át.
(2) Szociális tűzifa támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Amennyiben egy lakott ingatlan vonatkozásában több kérelem érkezik, az elbírálás a beérkezés
sorrendjében történik.
(3) A támogatás mértéke jogosultanként egyenlően, az igénylők számától függetlenül, 1,5 m3
mennyiségű tűzifa.
(4) Köröm Község Önkormányzata a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől a
támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.
3. § (1) Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra az a kérelmező, aki olyan ingatlanban lakik,
amely fafűtésre alkalmas tüzelőberendezéssel nem rendelkezik.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető.
(3) A szociális tűzifa más részére nem adható át, nem értékesíthető és csak a kérelemben
megjelölt ingatlanon használható fel.
(4) Amennyiben az ellátásban részesülő a (3) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele
szemben alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 17.§ szerinti előírásokat.
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul. Az eljárás megindításához e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltése és
benyújtása szükséges.
(2) A támogatás iránti kérelem az 1. melléklet szerinti, erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon, a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Körömi Kirendeltségén
nyújtható be 2020. október 26. napjától 2020. november 6. napjáig. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
(3) A kérelmekről átruházott hatáskörben Köröm Község Önkormányzat polgármestere
határozattal dönt 2020. november 30. napjáig.
(4) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány készíthető.
(5) A szociális célú tűzifa támogatás átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi
elismervény aláírásával igazolja.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. április 30-án hatályát veszti.

………………………….
Tóth Tibor s.k.
polgármester

………………………….
Ivánné dr. Balázs Mária s.k.
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. október 26.

Ivánné dr. Balázs Mária s.k.
jegyző

1. melléklet a 14/2020. (X.26.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ
A kérelem benyújtásának határideje: 2020. november 6.
A) Személyi adatok
1. Kérelmező
neve:……………..………………..…………………………………………………………..…..
2. Születési neve:
………………………………………………………………………………………..……….
3. Születési helye, ideje:…………………………………………TAJ
szám:…………………………………..
4. Anyja
neve:…………………………………………………………….………………………………….…….
5.
Lakcíme:……………………………………………………………..…………………………………

6. A kérelmezővel egy lakásban élő személyek adatai:
Név

Születési hely,
idő

Anyja neve

Rokoni
kapcsolat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B. Nyilatkozatok
1. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a szociális célú tűzifa támogatásra jogosult vagyok,
mert az alábbi szociális ellátásban részesülök:*

*

Megfelelő aláhúzandó!

a) aktív korúak ellátása,
b) időskorúak ellátása,
c) települési lakhatási támogatás.

2. Fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbiak alapján:
- gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek.
3. Nyilatkozom, hogy 65 évet betöltöttem és az egy főre eső jövedelmem:
a) egyedül állóként nem haladja meg a nyugdíjminimum 500 %-át
b) házastársammal, élettársammal együtt nem haladja mega nyugdíjminimum 350 %-át.
4. Nyilatkozom, hogy:
a) Az általam lakott lakásból más személy szociális tűzifa támogatást nem igényelt.
b) Lakásom fával fűthető és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel.
5. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a kérelem elbírálására
jogosult szerv ellenőrizheti.
6. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
7. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Köröm, 2020 ….……………………

………………………………
kérelmező aláírása

2. melléklet a 14/2020. (X.26.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

Alulírott ………………………………..(név) 3577 Köröm, …………………….u…….sz.
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Köröm Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a tűzifa juttatásról szóló 14/2020. (X.26.) önkormányzati rendelete
alapján meghozott határozatában foglalt természetbeni juttatásként …… m3 mennyiségű tűzifát
átvettem.

Köröm, 2020.……………………………..

……………………………
átadó

………………………………
átvevő

