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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(XII.12.) önkormányzati
rendelete, a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2018.(XI.05.)
önkormányzati rendelete módosításáról
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Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím alapján meghirdetett
belügyminiszteri pályázatban foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás
helyi szabályairól szóló 7/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít
annak a személynek, akinek a családjában - a saját és vele azonos lakcímen élő
személyek figyelembe vételével számított - 1 főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 310 %-át (88.350,-Ft),
egyedülélő esetén a 380 %-át (108.300,-Ft).”
(2) A Rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdésbe foglalt támogatás mértéke legfeljebb 5 m3 tűzifa.”
(3) A Rendelet 4. § (2) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kérelmeket 2018. december 19. napjáig, az Adászteveli Közös Önkormányzati
Hivatalnál (Adásztevel, Árpád u. 64.) lehet benyújtani.
(3) A kérelmeket a Képviselő-testület legkésőbb 2018. december 31. napjáig bírálja el.”
2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. § E rendelet 2018. december 14. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Adásztevel, 2018. december 11.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2018. december 12.
Adásztevel, 2018. december 11.

Kelemen László
jegyző
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1. melléklet a 9/2018.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 7/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelethez
Ikt.sz.: .........../2018.
A kérelem benyújtható: 2018.12.19-ig

Kérelem
.................................................................. (név) szül. hely és idő: ..............................................
Adásztevel, ..............................................u. ......... sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Adásztevel
Község Önkormányzata a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2018.(XI.05.)
önkormányzati rendelete alapján, természetbeni juttatásként szociális célú tűzifát biztosítani
szíveskedjenek.
1. A szociális célú tűzifa támogatás megállapítását kérő neve (leánykori név is):
.......................................................................................................
a) Anyja neve: ................................................................................
b) Születési helye, ideje: ................................................................
c) Lakóhelyének címe: ..................................................................
2. A családban a Kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel azonos lakcímen élő
közeli hozzátartozók száma: .........................................................
3. A Kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel azonos lakcímen élő, az egy főre
jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:
A kérelmező
-házastársa, élettársa
-egyéb
rokona
(akinek eltartásáról
gondoskodik)
-gyermekei

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Kijelentem, hogy családi házam tűzifával fűthető.
Az alábbi ellátásokban részesülök:*
a) aktív korúak ellátásra vagyok jogosult: a megállapító határozat száma: .......................................
b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: ......................................
c) települési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: ......................................
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek.
*(A megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő.)
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A kérelemhez csatolni kell az egy főre jutó jövedelem megállapításához szükséges igazolásokat,
valamint az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy annak nyilvántartásában
álláskeresőként szerepel.
Adásztevel, 2018. … hó … nap
........................................................
kérelmező
A szociális ellátás folyósítását igazolom.
Adásztevel, 201.. ..................................... hó ....... nap

........................................................
ügyintéző

