Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati
rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) Az önkormányzat térítésmentesen szociális célú tűzifa támogatást biztosít annak a szociálisan
rászoruló személynek, aki Ugod községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
életvitel szerűen a településen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több
kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(3) Az e rendeletben használt család, háztartás, jövedelem fogalmára a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.
2. A jogosultság feltételei
2. §
(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként háztartásonként maximum
5 erdei köbméter tűzifát biztosít annak a személynek, aki az általa lakott lakást tűzifával fűti, és
a)
aktív
korúak
ellátására
jogosult,
b)
időskorúak
járadékára
jogosult,
c)
települési
támogatásra
(lakhatással
kapcsolatos
települési
támogatás)
jogosult,
d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermeket
e)
gyermeke
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre
f) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.000 Ft-ot,

nevel
jogosult

egyedül élő nyugdíjas esetében a 110.000 Ft-ot.
(2) A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti személy.
(3) A tűzifa támogatás háztartásonként egy jogosultnak és egy alkalommal állapítható meg,
függetlenül a háztartásban élő személyek számától. Amennyiben egy háztartásból több kérelem
érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

(4) Az életvitel szerűen lakott, illetve tűzifával egyáltalán nem fűthető lakóingatlanra támogatás
nem állapítható meg.
(5) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra- a jogosultsági feltételek teljesülésétől
függetlenülaz
a
személy:
a) akinek Ugod község Önkormányzata felé adótartozása, vagy egyéb köztartozása van;
b) az az aktív korú, foglalkoztatható személy, aki jövedelmet nem tud igazolni és az állami
foglalkoztatási szervvel nem működik együtt.
3. A támogatás forrása, igénylésének, elbírálásának és átadás- átvételének menete
3. §
(1) A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, valamint az önkormányzat által biztosított saját
forrás.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat tűzofa támogatást nem biztosít.
4. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
(2) A szociális célú tűzifa támogatás egy alkalommal igényelhető, 2022. november 10. napjáig. A
kérelmeket az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál (8564 Ugod, Kossuth u. 32.) kell benyújtani.
A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület legkésőbb 2022. november 30. napjáig dönt. A
települési önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát 2023. január 31-ig osztja ki. A szállítás
költségei az önkormányzatot terhelik.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervényen aláírásával igazolja.
5. §
(1) Az önkormányzat által kizárólag a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásban megjelölt mennyiségű szociális célú tűzifa kerül
támogatásként biztosításra.
(2) Az e rendeletben foglaltak szerint támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti,
nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.
(3) Amennyiben a jogosult a támogatásként kiszállított tűzifa egy részét vagy egészét eladja, a
támogatásként megállapított tűzifamennyiség árát és a kiszállított mennyiségre jutószállítási
költséget egy összegben köteles visszafizetni az önkormányzatnak az erre kötelezést tartalmazó
határozat jogerőre emelkedését követő három napon belül.

4. Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2022. október 28-án lép hatályba, és 2023. február 1-jén hatályát veszti.
Ugod, 2022. október 28.

Vörös Tibor
polgármester

dr. Takács Ádám Attila
jegyző

Záradék:
Rendelet kihirdetve: 2022. október 28.
dr. Takács Ádám Attila
jegyző

1. melléklet a 9/2022.(X.28.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
Alulírott
…………………………………………
(sz:
………………………………...,
an: …………………………………, TAJ: ……………………) Ugod, …………………………… szám
alatti lakos szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelemmel fordulok az Önkormányzathoz.
Indokok:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvény szerinti:
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) települési támogatásban, ezen belül lakhatási támogatásban
d) lakhatási támogatásban
részesülök / nem részesülök*
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelőnek minősülök / nem minősülök.*
Ugod, 2022. ………………………………..

……………………………
Aláírás
* Megfelelő válasz aláhúzandó

Jövedelemnyilatkozat

1. Az ellátást igénylő neve:…………………………………………………………………….
leánykori név:……………………………………………………………………………………
2. Az ellátást igénylő lakóhelye:……………………………………………………………….
3. Az ellátást igénylő tartózkodási helye:……………………………………………………...
4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes a törvényes képviselő neve:…………………….
5. A törvényes képviselő lakóhelye:…………………………………………………………...
6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:………………………...fő
7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozó neve, születési ideje, rokoni kapcsolat:
a,……………………………………………………………………………………….…….
b,…………………………………………………………………………………….……….
c,……………………………………………………………………………………….…….
d,……………………………………………………………………………………….…….
e,……………………………………………………………………………………….…….
f,………………………………………………………………………………………….….
g,………………………………………………………………………………………….….
Kitöltési utasítás:
1. Lakóhelyként a személyi igazolványban, vagy lakcímkártyán szereplő állandó lakóhely vagy
tartózkodási hely címét kell feltüntetni.
2. Közeli hozzátartozó a házastárs, élettárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és
neveltgyermek, az örökbefogadó, a mostoha és nevelőszülő.
3. Egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.
4. A 2.és 3. jövedelem típusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelmét kell szerepeltetni.
5. A 2. és 3. jövedelem típusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre
vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel
osztott részét kell beírni.
6. A jövedelem-nyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak
fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés, adóigazolás) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
7. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli
hozzátartozók számával.

Jövedelmi adatok:
Jövedelmek típusai
1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből származó
jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű
ellátás
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó,
támogatások
(GYED,GYES,GYET, családi
pótlék, gyermektartás díj)
6. Önkormányzat, Járási Hivatal
és Munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
(Pl. munkanélküli járadék,
rendszeres szociális segély,
ápolási díj)
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó
vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék
összege
13.A család nettó havi
jövedelme (9-10+11+12)

Kérelmező
jövedelme

a,

Közeli hozzátartozók jövedelme
b,
c,
d,
e,
f,

g,

Összesen

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ……………………………………Ft/fő.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993.III. törvény 10.§ (3) bekezdése alapján az önkormányzat a NAV útján
ellenőrizheti.
Ugod, ……………………………..

…….……………………………………
az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője aláírása
A szociális ellátás folyósítását igazolom.
Ugod, 2022. ............................
ügyintéző
A Képviselő-testület döntése:
Kérelmező részére a képviselő-testület ...................................... /2022.( ... ) számú határozatával
……. m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.
Ugod, 2022. ........................
Vörös Tibor polgármester

