Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
10. § (1) bekezdésében 26. §-ában és 32. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM
rendeletében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Pilisszentkereszt község közigazgatási területére.
(2) E rendelet személyi hatálya a Pilisszentkereszt Község közigazgatási területén élő, a Szt. 3. § (1) (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.
2. § (1) Az 5000 fő lakosságszám alatti települési 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.
(2) Az önkormányzatok a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 12.000Ft/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. A támogatás Pilisszentkereszt Község tekintetében 16 m3 jelent.
Szociális célú tűzifa támogatás
3. § (1) 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.
(2) A kérelmező a kérelemben írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a helyi adóhatóság és a NAV
Pest Megyei Igazgatósága a Polgármesteri Hivatalt a család jövedelmi viszonyairól informálhatja. A
Polgármesteri Hivatal az adatokat köteles bizalmasan kezelni és azokat kizárólag a felhatalmazásnak
megfelelő célra felhasználni.
4. § (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 figyelembe venni.
(2) A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen:
a)

rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának
igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata,
b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében:
-foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás,
-egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi
jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás,
c) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolata, ennek hiányában a
tevékenységet végző által adott nyilatkozat,
5. § (1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő pilisszentkereszti lakos
jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:
a) egyedül élő kérelmező esetén a mindenkori nyugdíj legkisebb összegének 250%-át vagy

b) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át; és
c) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá
d) téli fűtést tűzifával oldja meg
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
-jövedelemigazolást,
-a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi
szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.)
-lakbért, albérleti díjat megállapító szerződést,
-lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéről az igazolást, közüzemi számlákat,
-nyilatkozatot a fűtés költségeiről
(3) A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek a 57/2013. (X.4.) BM. rendelet 3. § (2) bekezdésében
felsoroltak.
6. § (1) A támogatás a fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel a kérelmező 2013-2014.
évi fűtési költségeinek viseléséhez járul hozzá, figyelembe véve a kérelmező fűtési kiadásinak havi
összegét.
(2) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.
(3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legalább 1 m3, de legfeljebb 5
m3 háztartásonként.
(4) Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, azt a
kérelmező közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni.
(5) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálható.
(6) Az 5. § (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban
részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb
orvosi kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe
kerülne. Ilyen esetben a támogatás iránti kérelem elbírálásához szükséges igazolások előzetes
beszerzésétől is el lehet tekinteni, amennyiben vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek
megfelel, és ezt írásos nyilatkozatával is megerősíti. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat
utólag pótolni kell.
7. § E rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatási ellátásról Pilisszentkereszt Község
Önkormányzat Szociális Bizottsága dönt.
Záró rendelkezések
8. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján
megítélt tűzifa támogatásokra kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2014. június 30. napján hatályát veszti.
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