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Tisztelt Képviselő-testület!
A KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0019 azonosító számú, „Élőhely helyreállítás a Kis-Konda
patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó
zavarmentes működése érdekében” című pályázat egyik projektelemét képezi a
fafajcsere az ültetvényszerű faállományban. A beruházási elem előkészítéséhez
szükséges a tájidegen és inváziós fafajok kitermelése, mely főleg a nemesnyár
faállományt, a gyenge egészségi állapotú fűz és inváziós zöldjuhar, amerikai kőris
egyedeket érinti. Önkormányzatunk a projektelem végrehajtásának részeként vállalta a
kitermelt fa szociális célú szétosztását.
A kitermelt fa kizárólag szociális célú tűzifa támogatásként használható fel. A fenti
támogatással az Önkormányzat a településen szociálisan rászorulók részére a téli
fűtéshez szükséges tűzifa kiegészítéseként kíván segítséget nyújtani.
A jogosultsági feltételek megállapításánál különbséget tettünk egyedülélő, illetve
háztartásban élő személyek között. Az egyedül élők jogosultsági feltételénél egy
magasabb összegű jövedelemhatárt állapítottunk meg, mivel az egyszemélyes
háztartásban a költségek nem oszlanak meg. A jövedelemhatárra vonatkozó
jogosultsági feltételen túl meghatározásra került az elbírálás során előnyben részesülők
köre, mely személyek esetében különösen indokolt a tűzifa támogatás megítélése. A
tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, legfeljebb 2
erdei m3 (1 x 1 x 1,7 m) mennyiségig. A kérelmeket a rendeletben foglalt
formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani a
rendeletmódosítás hatálybalépését követően 2013. március 31-ig, egy alkalommal. A
kérelmek alapján a szociális célú tűzifa támogatásról a Szociális és Egészségügyi
Bizottság dönt havonta legalább két alkalommal.
A rendelettervezet alapján a megítélt tűzifa elszállításáról a támogatásra jogosultaknak
kell gondoskodni. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. ügyvezetőjének
tájékoztatása szerint azonban az Nkft. felmerülő igény alapján vállalná legfeljebb 2
erdei m3 mennyiségig a fa kiszállítását Dombóvár területén, fuvaronként 3000,- Ft
összeg ellenében. Az Nkft. által nyújtott kiszállítás lehetőségéről a kérelem
benyújtásakor a hivatal munkatársai tájékoztatást nyújtanak az érintett ügyfeleknek.
A vállalt természetbeni juttatás jogosultsági feltételeit az önkormányzat képviselőtestülete köteles rendeletben szabályozni, ezért szükséges a szociális ellátások
megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V. 1.)
önkormányzati rendelet megfelelő módosítása.
A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés
megvitatására és a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeit rögzítő rendelettervezet elfogadására.
Nagy Roland
bizottsági elnök

Tóth Zoltán
bizottsági elnök

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2012. (…) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének
szabályairól szóló 21/2006. (V. 1.) rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §, 25. § (3) bekezdés, 26. §, 32. §
(3) bekezdés, 45. § felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól
szóló 21/2006. (V. 1.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése a
következő f) ponttal egészül ki:
[(2) Természetben nyújtott szociális ellátások (a továbbiakban: természetbeni
ellátások):]
„f) átmeneti segély”
2. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) A Képviselőtestület az alább felsorolt hatáskörök gyakorlását a polgármesterre
ruházza át:]
„b) készpénzben nyújtott átmeneti segély,”
3. §
A Rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatással összefüggő hatáskör
gyakorlását a szociális ügyekért felelős bizottságra ruházza át.”
4. §
A Rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Átmeneti segélyt készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában lehet
megállapítani. Az átmeneti segély természetben szociális célú tűzifa támogatásként
nyújtható.”
5. §
A Rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. §
Szociális célú tűzifa támogatás
(1) A szociálisan rászorulók részére a szociális ügyekért felelős bizottság a téli
fűtéshez szükséges tűzifa beszerzéséhez természetbeni ellátás formájában támogatást

nyújt a KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0019 azonosító számú, „Élőhely helyreállítás a KisKonda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai
folyosó zavarmentes működése érdekében” című pályázat végrehajtása során kitermelt
fa összmennyisége erejéig.
(2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülélő esetén 300%-át,és
b) lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelő berendezéssel biztosítja.
(3) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki
a) a 70. életévét betöltötte és egyedülélő,
b) három vagy több kiskorú gyermeket nevel háztartásában,
c) kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén, a „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás által javasolt személy.
(4) A támogatás iránti igényeket a hatályba lépés napjától 2013. március 31-ig egy
alkalommal lehet benyújtani a Rendelet 11. melléklete szerinti formanyomtatványon.
(5) Tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától, legfeljebb 2 erdei m3
tűzifa mennyiségig, kizárólag természetbeni ellátás formájában.
(6) A kérelmek elbírálásáról a szociális ügyekért felelős bizottság folyamatosan,
havonta legalább két alkalommal dönt.
(7) A tűzifa házhozszállításáról a támogatásban részesülő személy köteles
gondoskodni.”
6. §
(1) A Rendelet 11. §
a) (1) bekezdésében,
b) (2a) bekezdésében,
c) (3) bekezdésében
az „átmeneti segély” szövegrész helyébe a „készpénzben nyújtott átmeneti segély”
szövegrész lép.
7. §
A rendelet az 1. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
8. §
Hatályát veszti a rendelet 11/A §-a és a 11. melléklete.
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon
lép hatályba, és 2013. április 2-án hatályát veszti.
(2) A 8. § 2013. április 15-én lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

Dr. Gábor Ferenc
jegyző

1. melléklet a …../2012. (……) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
a tűzifa segély megállapítására

I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ….........................................................................................................................
Születési neve:
…............................................................................................................
Anyja neve:
….................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:
….........................................................................................
Lakóhely:
…....................................................................................................................
Tartózkodási hely:
…......................................................................................................
Állampolgársága: …..………………………TAJ száma: …….……………………..
Kérem, hogy részemre tűzifa segélyt megállapítani szíveskedjenek.
Indokaim:
….......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.
A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ……….. fő.
Név

Születési hely, idő,
anyja neve

Rokoni kapcsolat

16. évet betöltött
személy
esetén az oktatási
intézmény
megnevezése

II. Jövedelemi adatok
A kérelmező és a vele egy háztartásban élők havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa
Kérelmező

Kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből
származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
A háztartás 1 főre jutó havi nettó jövedelme: ………………. Ft/hó.
A kérelemhez csatolom
a) A háztartásban élők kérelem beadását megelőző havi jövedelméről, illetve
rendszeres pénzellátásáról szóló jövedelemigazolásokat
b) 16 év feletti tanulók iskolalátogatási igazolását

c) munkanélküli esetében a munkaügyi hivatal igazolását.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának
(7) 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.
Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy lakásomat fatüzelésre alkalmas tüzelő
berendezéssel fűtöm.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Dátum: …........................................
….............................................
kérelmező aláírása”
„

