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Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
        8/2014. (XI.26.)  önkormányzati rendelete

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  10.  §  (1)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás  alapján,  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rá-
szorulók részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít ház-
tartásonként maximum 1 erdei m3  mennyiségben.

(2) A  szociális  célú  tűzifa  támogatás  természetbeni  ellátásként  adható  annak  a
személynek, vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal
küzd, feltéve, ha a kérelmező
a) háztartásában  az  egy  főre  jutó  nettó  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b) egyszemélyes  háztartás  esetében  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb

összegének 250 %-át,
c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető, és a szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs. 
      

(3) A kérelem elbírálásánál a jogosultsági feltételek megléte esetén előnyt élvez
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
ad)  tekintet  nélkül  annak  természetbeni  vagy  pénzbeli  formában  történő
nyújtására, lakásfenntartási támogatásra jogosult személy,

b) a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  törvény  alapján
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

(4) Az  igényléseket  e  rendelet  melléklete  szerinti  nyomtatványon  lehet  benyújtani  az
önkormányzati  hivatalban.  A  kérelem  benyújtásával  egyidejűleg  a  jogosultsági
feltételek meglétét igazolnia kell.

(5) A  kérelmekről  átruházott  hatáskörben  az  Ügyrendi,  Humánerőforrás,
Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(6) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel
helyén átvételi elismervényt írnak alá.
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(7) A  közös  háztartásban  élők  közül  csak  egy  kérelmező  jogosult  a  természetbeni
juttatásra.

2. §

(1)  Ez a rendelet 2014. december 1-én lép hatályba.

(2)  A rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszíti  a  szociális  ellátásokról
szóló 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet 21. §-a és az azt megelőző alcím.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

Zelenai Tibor Károlyné                      Dr. Kundrák István 
                                    polgármester                                             jegyző

Kihirdetve: 2014. november 26.

Dr. Kundrák István
                                                                                                                         jegyző
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A 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet  1. melléklete

KÉRELEM
Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Segélykérő neve: …………………………………………………………………………………

Születési neve……………………….…………………………………………………………...

Szül.helye,ideje: …………………………………………………………………………………

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………

Lakcíme:………………………………………………………………………………….……...

Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………

TAJ száma:……………………………………………………………………………….……...

Telefonszám (nem kötelező megadni): …………………………………………………………..

A kérelmező családi körülménye:
(8) egyedül élő
(4) nem egyedül élő

A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ......... fő

Név Születési helye, ideje Anyja neve

II. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

  A.  B.  C.
  A jövedelem típusa Kérelmező  A kérelmezővel közös háztartásban élő további
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személyek

 1.  Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

      

 2.  Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó

      

 3.  Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások

      

 4.  Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások

      

 5.  Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások

      

 6.  Egyéb jövedelem       

 7.  Összes jövedelem       

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján
a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - 
ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

Jászfelsőszentgyörgy, ……év ……………hónap……nap

.................................................... .............................................................
kérelmező a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

Vagyonnyilatkozat

 A kérelmező személyes adatai
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Neve:........................................................................................................................................

Születési neve: .........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................

Lakóhely: .................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .....................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a
háztartás valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................

város/község  ...................  út/utca....................  hsz.  alapterülete:  ...........  m2,  tulajdoni

hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem 

2.  Üdülőtulajdon  és  üdülőtelek-tulajdon  (vagy  állandó,  illetve  tartós  használat):

címe:  .......................  város/község  ..................................  út/utca  ....................  hsz.

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3.  Egyéb,  nem  lakás  céljára  szolgáló  épület-(épületrész-)tulajdon  (vagy  állandó  használat):

megnevezése  (zártkerti  építmény,  műhely,  üzlet,  műterem,  rendelő,  garázs

stb.):  ............................  címe:  ......................................  város/község...........................

út/utca  ....................  hsz.  alapterülete:  ...........  m2,  tulajdoni  hányad:  .................,  a  szerzés

ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4.  Termőföldtulajdon  (vagy  állandó  használat):  megnevezése:  ..........................

címe:  ........................................  város/község  ..............................  út/utca  ....................  hsz.

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '
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c)  személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

d)  tehergépjármű,  autóbusz,  motorkerékpár,  vízi-  vagy  egyéb  jármű:  ..............................

típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

................................................
aláírás

Megjegyzés:
Ha  a  kérelmező  vagy  családtagja  bármely  vagyontárgyból  egynél  többel  rendelkezik,  akkor  a
vagyonnyilatkozat  megfelelő  pontját  a  vagyontárgyak  számával  egyezően  kell  kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett  vagyon nem a Magyarország  területén van,  a
forgalmi értéket 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 és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.


