Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tőzifa
támogatás jogosultsági feltételeirıl1

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)A rendelet alkalmazásában
1. jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 4.§ (1) bekezdés a) pontjában,
2. 2háztartás: Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában,.
3. közeli hozzátartozó: Szt. 4.§(1) bekezdés d) pontjában,
4. egyedül élı: Szt. 4.§(1) bekezdés e)pontjában meghatározottak.

2. §
(1) Természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás (a továbbiakban: tőzifa támogatás)
állapítható meg hivatalból és kérelemre.
(2) 3A 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)

4

(4) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmezı és a családja a kérelem benyújtását megelızı havi
jövedelmérıl szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén a tárgyévet megelızı évrıl szóló
nyugdíjösszesítıt és az utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy az utolsó havi számlakivonatot, egyéb
jövedelmekrıl a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot.
(5) Ha a kérelmezınek vagy családtagjának nincs munkáltatója és nem nyugdíjas valamint egyéb
jövedelme sincs, akkor a kérelemben nyilatkozni kell errıl.

(6) 5Szociális célú tőzifában részesülıtıl ellenszolgáltatás nem kérhetı.

3. §
(1) Tőzifa támogatást állapítható meg annak a Felsılajosi állandó lakóhellyel rendelkezı lakosnak,
akinek lakása fával vagy fával is főthetı, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élı esetén a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át.
1

Egységes szerkezetben a 10/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelettel, a 11/2014. (X. 07.) önkormányzati
rendelettel, 14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelettel.
2
Módosította a 14/2015. (IX.30) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.október 1.
3
Módosította a 11/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 14/2015. (IX.30) önkormányzati
rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.október 1.
4
Hatályon kívül helyezte a 11/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2014.
október 08.
5
Beépítette a 14/2015. (IX.30) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. október 1.
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(2) 6 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.”
(3)
(4)
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8

Háztartásonként egy alkalommal nyújtható be kérelem.
Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tőzifa támogatás adható

(5) A jogosultság természetben nyújtott tőzifa támogatás megállapítására –a feltételek fennállása
mellett -, a rendelkezésre álló famennyiség e célú felhasználásáig van lehetıség.
(6)

9

A tőzifa kiosztása az önkormányzat által biztosított, lakcímre szállítással történik.

4. §
(1) E rendeletben meghatározott szociális célú tőzifa támogatás ellátásról Felsılajos Község
Polgármestere dönt, a benyújtási határidı leteltét követı 10 napon belül.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba.

Juhász Gyula sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı távollétében

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyzı
A rendelete kihirdetésének napja: 2012. december 21.

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı távollétében

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyzı
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Módosította a 10/2013. (X. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés, a 11/2014. (X. 07.) önkormányzati
rendelet 2. § (1) bekezdése, a 14/2015. (IX.30) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.
október 1.
7
Módosította a 14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. október 1.
8
Módosította a 10/2013. (X. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, a 14/2015. (IX.30.) önkormányzati
rendelet 6. § (1) bekezdése.
9
Beépítette a 11/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. október 08.
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1. melléklet a 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez10
Kérelem – nyilatkozat természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatáshoz
1. A kérelmezı adatai:
1.1 az igénylı neve : …………………………………………………………
1.2 leánykori név: …………………………………………………………
1.3 anyja neve: …………………………………………………………
1.4 születési helye, ideje: …………………………………………………………
1.5 Lakóhelyének címe: …………………………………………………………
1.6 Telefonszáma: …………………………………………………………
1.7 e-mail címe: …………………………………………………………
1.8.rendszeres havi jövedelmének forrása: ………………………………………………
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ………………………………………………
2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai:
A
B
Név
Születési ideje
1
2
3
4

C
rokonsági foka

D
foglalkozása

E
jövedelme

3. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó.
4. A kérelem rövid indokolása: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. A kérelmezı az alábbi ellátásokban részesül: (értelemszerően aláhúzandó!)
idıskorúak járadékában részesül

igen

nem

a Gyvt. szerinti halmozottan hátrányos helyzető gyermeket nevelı család

igen

nem

települési támogatásban részesül11

igen

nem

aktív korúak ellátásában részesül

igen

nem

Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának
napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést
kérek – nem kérek
Felsılajos, ………………..év………………….hó…………….nap.
………………………………………………
Az igénylı aláírása
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Módosította a 10/2013. (X. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. október 16.
Módosította 14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. október 1.
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