Kötegyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésben valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.
1. A rendelet célja, hatálya, hatásköri szabályok
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a Kötegyán településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra, meghatározza a természetben
nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatást, ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az
igénylés, odaítélés menetét.
(2) A jogosultság megállapítása során a háztartások adatainak meghatározásához a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 4.
§-ban foglalt rendelkezéseket, a jövedelem meghatározásához a Szoctv. 10. § (2) – (6)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa
juttatásával kapcsolatos hatáskörét a polgármestere ruházza, aki a jogosultságról e rendelet
alapján, egyedi határozattal dönt.
(4) E rendelet hatálya kiterjed Kötegyán Község közigazgatási területén életvitelszerűen élő, a
mindenkor hatályos Szoctv. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.
2. A támogatás feltétele, mértéke
2. §
(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához
természetbeni ellátás formájában vissza nem térítendő támogatás nyújtható.
(2) A szociális ellátás iránti kérelmet a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatalban
(továbbiakban: Hivatal) az e célra rendszeresített kérelmen lehet benyújtani, amelyet a
rendelet 1. melléklete tartalmaz. A kérelmező köteles a 3. § (2) bekezdésben feltüntetett
igazolásokat, mellékleteket a kérelméhez csatolni.
3. §
(1) Természetben nyújtott, vissza nem térítendő szociális tűzifa támogatásra az a kötegyáni
lakos jogosult, aki az alábbi ellátások közül valamelyikben részesül:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

aktív korúak ellátására jogosult, vagy amennyiben ezen ellátásban részesül,
időskorúak járadékára jogosult,
települési lakhatási támogatásban részesül,
a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő család,
62 év feletti nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban részesül,
ápolási díjban részesül,
gyermekek otthongondozási díjában (GYOD) részesül és a családjukban az egy főre eső
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át,
egyedülálló személyek esetén pedig a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350 %-át.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a)
a rendelet 3. § (1) bekezdés a) – b) valamint g) és h) pontjaiban meghatározott ellátást
megállapító határozatot,
b)
a rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott hátrányos helyzet, illetve
halmozottan hátrányos helyzetet fennállását megállapító határozatot,
c)
a rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény fennállását megállapító határozatot,
d)
a rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, a nyugdíjfolyósítási szerv által
megküldött nyugdíj összegének megállapításáról szóló igazolást.
4. §
(1) A kérelmek elbírálásánál előnyt élvez az 3. § (1) bekezdés a) - e) pont szerinti kérelmező.
(2) A kérelmek elbírálásánál a polgármester figyelembe veszi a kérelmező életvitelét és
életkörülményeit is.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak
állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal, kizárólag természetbeni ellátás
formájában legfeljebb 5 erdei m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek
számától.
5. §
Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető.
3. A támogatás igénylésének menete, az elszámolás rendje
6. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. A
kérelmet a Hivatalnál lehet benyújtani 2021. november 2. és 2021. november 26. között. A
határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) A polgármester a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el.
(3) A benyújtott kérelem valóságtartalma környezettanulmány készítésével vizsgálható.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
(5) A tűzifa kérelmező részére történő átadásáról 2022. február 15-ig az önkormányzat
gondoskodik.
(6) Az önkormányzat vállalja, hogy a tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem
kér.
(7) E rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás mértékén felül az
önkormányzat vállalja az önrész valamint a tűzifa szállításából származó költségek
megfizetését.
(8) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, a támogatott köteles az
ingyenesen biztosított tűzifát 10.000.- Ft/erdei m3 + ÁFA díjjal számolt arányos költségének
visszafizetésére.
(9) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani. A támogatási keret
kimerítéséről a lakosságot az önkormányzatnak tájékoztatni kell.
(10) Az önkormányzat a támogatást legkésőbb 2022. március 31. napjáig használhatja fel, és a
felhasználásról 2022. április 15. napjáig a Magyar Államkincstár területileg illetékes
Igazgatósága felé köteles elszámolni.
7. §
Ez a rendelet 2021. október 29-én lép hatályba.

Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia sk.
polgármester

Dr. Nagy Sándor sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet 2021. október 28. napján kihirdetésre került.
Dr. Nagy Sándor sk.
jegyző

1. melléklet a 17/2021.(X.28.) számú önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
szociális célú tűzifa igényléshez
1.Személyi adatok:
1.1.A kérelmező személyére vonatkozó adatok: _____________________________________
1.1.1. Neve: _________________________________________________________________
1.1.2. Születési neve: __________________________________________________________
1.1.3. Anyja neve: ____________________________________________________________
1.1.4. Születési helye: ______________ Születési ideje: ____ év __________ hónap __ nap
1.1.5. Lakóhelye:
irányítószám______________________________________település
______________________út/utca/tér ______. házszám _______épület/lépcsőház
______emelet, ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye:
irányítószám_______________________________település
______________________út/utca/tér ______. házszám ______épület/lépcsőház
_______emelet, ajtó
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.1.8. Állampolgársága: _______________________________________________________
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): _______________________________________
1.1.10. E-mail címe (nem kötelező megadni): ______________________________________
1.3. A kérelmező családjában élők száma: ______fő
1.4. A kérelmezővel együtt élő személyek adatai (a kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):
A kérelmezőhöz
Név
Születési hely, ideje,
TAJ száma
fűződő
kapcsolat
Születési név
Anyja neve
(pl. házastárs,
élettárs,
gyermek)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A kérelem mellé csatolni kell a háztartás tagjainak jövedelemigazolását és
vagyonnyilatkozatát!
2. Nyilatkozatok:
2.1. Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:
rendelkezem

nem rendelkezem*

2.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
2.2.1. Életvitelszerűen
a lakóhelyemen

a tartózkodási helyemen élek.*

2.2.2. A közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
2.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
2.4. Kijelentem, hogy a szociális célú tűzifa megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a
szövegrészt áthúzással törölni.)
2.5. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor:
 2020. december 31-ig betöltö(tte)m a 62. életévet.
 aktív korúak ellátásában részesülök:
megállapító határozat száma: ………………………………………………. ,
 időskorúak járadékában részesülök:
megállapító határozat száma: ………………………………………………. ,
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ellátásban részesülök.
megállapító határozat száma: ……….……………………..…………… ,
 ápolási díj ellátásában részesülök:
megállapító határozat száma: ………………………………………………. ,
 gyermekek otthon gondozási díja ellátásában részesülök:
megállapító határozat száma: ………………………………………………. ,
Kötegyán, _______ év ________________hónap ______. nap

________________________________
A kérelmező aláírása

_____________________________________
A háztartás nagykorú tagjainak aláírása

A kérelem benyújtási határideje: 2021. november 26. napja. A határidő
elmulasztása jogvesztő!
A kérelem ezen részét csak abban az esetben kell kitölteni ha a kérelmező
nem részesül települési lakhatási támogatásban!
3. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:
Kérelmezővel közös
Jövedelem típusa
Kérelmező jövedelme
háztartásban élő
Összesen
jövedelme
Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszonyból
származó jövedelem,
táppénz, alkalmi
munka
Társas és egyéni
vállalkozásból
származó jövedelem

Nyugellátásból,
baleseti nyugellátásból,
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres ellátásból
származó jövedelem

Gyermek ellátásához
kapcsolódó jövedelem
(GYED,GYES, GYET,
CSP, tartásdíj,
árvaellátás
Önkormányzat és
Munkaügyi szervek
által folyósított ellátás
Egyéb:
Család összes
jövedelme

4. Vagyonnyilatkozat
A kérelmező személyes adatai:
4.1.A kérelmező személyére vonatkozó adatok: _____________________________________
4.1.1. Neve: _________________________________________________________________
4.1.2. Születési neve: __________________________________________________________
4.1.3. Anyja neve: ____________________________________________________________
4.1.4. Születési helye: ______________ Születési ideje: ____ év __________ hónap __ nap
4.1.5. Lakóhelye:
irányítószám______________________________________település
______________________út/utca/tér ______. házszám _______épület/lépcsőház
______emelet, ajtó
4.1.6. Tartózkodási helye:
irányítószám_______________________________település
______________________út/utca/tér ______. házszám ______épület/lépcsőház
_______emelet, ajtó
4.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

4.2. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, a háztartás valamennyi
tagjának vagyona.
A) Ingatlanok
4.2.1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat,
haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, vagyonrendelői jog, kedvezményezetti jog):
a) címe: ________________________ város/község ________________ út/utca ._____ hsz.
alapterülete: _____________________________ m2, tulajdoni hányad: _________________
a szerzés ideje, jogcíme: _______________________________________________________
4.2.2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat,
haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, vagyonrendelői jog, kedvezményezetti jog):
a) címe: ________________________ város/község ________________ út/utca ._____ hsz.
alapterülete: _____________________________ m2, tulajdoni hányad: _________________
a szerzés ideje, jogcíme: _______________________________________________________
4.2.3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat,
haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, vagyonrendelői jog, kedvezményezetti jog):
a) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
címe: ________________________ város/község ________________ út/utca ________ hsz.
alapterülete: _____________________________ m2, tulajdoni hányad: _________________
a szerzés ideje, jogcíme: _______________________________________________________

a) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
____________________________
címe:________________________________ város/község
................................. út/utca ........... hsz.
alapterülete: __________________________m2, tulajdoni hányad: _____________________
a szerzés ideje, jogcíme: _______________________________________________________
4.2.4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog,
vagyonrendelői jog, kedvezményezetti jog):
a) megnevezése:
____________________címe: _______________ város/község___________________ hrsz.,
alapterülete: ______ m2 művelési ága: _______________
tulajdoni hányad: ____________________
a szerzés ideje, jogcíme: _______________________________________________________
aranykorona-értéke: __________________________________________________________
B) Nagy értékű ingóságok (ideértve a lízingelt, valamint a vagyonrendelőként bizalmi
vagyonkezelésbe adott vagyontárgyakat, illetve e vagyontárgyak vagyonkezelőjeként,
kedvezményezettjeként megszerzett – előző pontokba nem tartozó – hasznait)
4.2.5. Járművek:
a) személygépkocsi: _________________________ típus .____________________ rendszám
a szerzés ideje, jogcíme: ______________________________________________________
__________________________________________ típus ____________________ rendszám
a szerzés ideje, jogcíme: _______________________________________________________
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználáshoz, kezeléséhez.
Kötegyán, _______.év ________________hónap ______. nap
________________________________
A kérelmező aláírása
Megjegyzés:
- Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik,
akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell
kitölteni. Amennyiben a feltüntetett vagyon nem Magyarország terültén van, a forgalmi
értékét 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 szerinti értéket kell feltüntetni.

Nyilatkozat
Alulírott

…………...........................…….(név)

…………………………..………………..(lakcím) szám alatti lakos szociális célú tűzifa
támogatás megállapítása iránti ügyemben a ………………………….. (dátum) napján kelt
…………………………… ügyiratszámú határozat / eljárást megszüntető végzés ellen a
fellebbezési jogomról lemondok.

Kötegyán, ……………………………….
……………………………………………
nyilatkozattevő

Nyilatkozat
Alulírott

……………………………….(név)

…………………………..……………………..(lakcím) szám alatti lakos hozzájárulok a
szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti ügyemhez kapcsolódóan a saját, illetve
hozzátartozóim személyi okmányainak másolásához.

Kötegyán, ……………………………….
……………………………………………
nyilatkozattevő

