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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
10/2013. (X. 15.)) 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 3. § (2) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép. 
 
„ (2) Az elbírálásnál elınyben részesül az alábbi sorrendet figyelembe véve, az Szt. 

a) 32/B-E. §-ában szabályozott ellátásban részesülı, 
b) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzető gyermeket nevelı család,  
c)  a 38-39. §- ában szabályozott ellátásban részesülı, 
d)  a 33-37/C.§-ában szabályozott ellátásban részesülı személy.” 

 
(2) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a természetben nyújtott 
szociális célú tőzifa támogatás jogosultsági feltételeirıl szóló 17/2012. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés helybe a következı rendelkezés lép. 
 
„ (4) Egy személy részére legfeljebb 5 m3

 tőzifa támogatás adható.” 
 

2. §  
 
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a természetben nyújtott 
szociális célú tőzifa támogatás jogosultsági feltételeirıl szóló 17/2012. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
 
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 
 

 
 Juhász Gyula sk. dr. Balogh László sk. 
 polgármester jegyzı  
 
 
A rendelete kihirdetésének napja: 2013. október 15. 
 
  dr. Balogh László sk. 
   jegyzı  
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1. melléklet a 10/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelethez 
 
[ 1. melléklet  a 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez] 
 

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 C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      

 
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 

lakásfenntartási támogatásban részesül 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 


