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Tárgy: A természetben nyújtott szociális
célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételei
Tisztelt Képviselő- testület!
A Kormány a 1482/2011.(XII. 23.) Kormány határozatban döntött a IX. Fejezeten (Helyi
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója) belüli előirányzatok
átcsoportosításáról, melynek felhasználására vonatkozó részszabályokat az 59/2011. (XII.23.)
BM rendelet a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás rögzíti.
Pér Község Önkormányzata a hivatkozott BM rendelet 1. számú melléklete szerint, 200 m3
igényelt és jóváhagyott famennyiség után 3 048 000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült.
A támogatással a Kormány a településen szociálisan rászorulók részére biztosítandó téli
fűtéshez szükséges tűzifa megvásárlásához kíván segítséget nyújtani.
A támogatás összege csak kizárólag szociális célú tűzifavásárlásához használható fel. A
támogatott famennyiség tekintetében 2000 Ft/m3+Áfa összeget az önkormányzatnak kell
állnia, önerőként.
A tűzifa szállításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, sem a 2000 Ft/m3 +
Áfa összeg, sem a szállítási költség nem terhelhető át a lakosságra.
A természetbeni juttatás jogosultsági feltételeit az önkormányzat Képviselő-testülete köteles
rendeletben szabályozni.
A képviselő-testület tagjai a rendelet vázát képező jogosultsági feltételeket a testület 2012.
január 19. napján tartott ülésen meghatározták, a rendelet-tervezet az ott elhangzott
irányvonalak mentén készült.
Pér, 2012. január 30.
Herold Ádám
Polgármestere
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Pér község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012.(II. 09.) számú rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
59/2011.(XII. 23.) BM. rendeletében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog, és kötelezettség megállapítására továbbá a
hatósági ellenőrzésre (továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 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.§
(1) Egyedül élő, az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
(2) Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége.
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 erdőgazdálkodó által biztosított tűzifa vásárlására fordíthat a szociálisan
rászoruló helyi lakosság természetbeni támogatása céljából.
4. §
(1) Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 12.000 Ft/m3 + Áfa
összegű támogatásban részesül, mely összeg az erdőgazdálkodók által szabott kedvezményes
ár részbeni fedezetéül szolgál, melyet az önkormányzat 2000 Ft/m3 + Áfa összeggel, valamint
a szállítási költség + Áfa összegével egészít ki.
5. §
(1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó – nem
vállalkozásból származó, illetve őstermelői tevékenységből származó - 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:

Pér Község Önkormányzata
9099 Pér, Szent Imre u. 1.
Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

a.) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának
igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata.
6.§
(1) Természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő péri lakos
jogosult, aki
- 70. életévét 2012. december 31. napjáig betölti vagy betöltötte, emellett
- egyedül élő és
- az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 500 % -t (142 500,- Ft).
(2) A szociális ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az e célra rendszeresített
igénylőlapon lehet benyújtani. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat,
mellékleteket, a kérelméhez csatolni.
(3) A támogatás iránti igényeket – az 1. számú mellékleten - 2012. március 20. napjáig lehet
benyújtani.
7.§
(1) Az 5.§ (1) bekezdése szerinti jogosult 2,5 m3 tűzifa támogatásban részesül.
(2) A tűzifa támogatás átvételét igazoló „Átvételi elismervény szociális célú tűzifa
támogatásról” a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
8.§
(1) Az önkormányzat a támogatást 2012. április 30-ig használhatja fel, és a felhasználásról
2012. május 31- ig a Magyar Államkincstár felé köteles elszámolni.
(2) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2012. április 30-ig napján hatályát veszti.

Herold Ádám
polgármester

dr. Slánicz Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék: A kihirdetés napja 2012. február „ „

Dr. Slánicz Katalin
Jegyző
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1. számú melléklet
KÉRELEM
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás igénybevételéhez

Alulírott,

…………………………………………….……………………

…………………………………………..……………………………………………...(születési

(név)
hely,

idő,

anyja

neve)……………...…………………….……………………….…….szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok Pér Község Önkormányzat
Képviselő-testületéhez, hogy a Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás
jogosultsági feltételeiről szóló 1/2012.(…..) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján szíveskedjen támogatásban részesíteni.

Egy főre jutó havi jövedelmem:………………………….Ft/hó/fő

Figyelem!
A jövedelmi viszonyt igazoló okmányokat a kérelemhez mellékelni kell (pénzellátás folyósításának igazolószelvénye)!
Pér,…………………………………..
…………………………………………………
kérelmező
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2. számú melléklet

Átvételi elismervény
szociális célú tűzifa támogatásról
Figyelemfelhívás! Abban az esetben, ha nem a támogatás – határozat szerinti - jogosultja szállítja el a tűzifa támogatást, azaz nincs
jelen a támogatás átvételénél, abban az esetben az átvevő a támogatás jogosultja által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazása ellenében veheti át a jogosultnak járó tűzifa támogatást.

Támogatás
jogosultjának neve
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Támogatás
jogosultjának
lakcíme

Átvevő

Átvétel dátuma:

Átvett mennyiség
(m3):
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