Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tőzifa
támogatás jogosultsági feltételeirıl szóló 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a természetben nyújtott
szociális célú tőzifa támogatás jogosultsági feltételeirıl szóló 17/2012. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a
következı rendelkezés lép.
{A rendelet alkalmazásában}
„2. háztartás: Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában,.”
2. §
(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép.
„ (2) A tőzifa támogatás iránti kérelmet – amennyiben Felsılajos Község Önkormányzata
támogatásban részesül benyújtott támogatási kérelme alapján – minden év november 30.
napjáig lehet benyújtani az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon.”
3. §
(1) A Rendelet 2. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Szociális célú tőzifában részesülıtıl ellenszolgáltatás nem kérhetı.”
4. §
(1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép.
„(2) Az elbírálásnál elınyben részesül az Szt.
a) a 33-37/C.§-ában szabályozott ellátásban részesülı személy,
b) 32/B-D. §-ában szabályozott ellátásban részesülı,
c) 45. §-ában szabályozott ellátásban részesülı –különösen a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülık-, tekintet nélkül
annak természetbeni vagy pénzbeli formában történı nyújtására,
d) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzető gyermeket nevelı család.”

5. §
(1) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép.
„(3) Háztartásonként egy alkalommal nyújtható be kérelem.”
1. §
(1) A Rendelet 3. § (4) bekezdésében az „Egy személy részére” szövegrész helyébe
„Háztartásonként” szöveg lép.
(2) A Rendelet 1. melléklet 5. pontjában a „lakásfenntartási támogatásban részesül”
szövegrész helyébe „települési támogatásban részesül” szöveg lép.
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.
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