Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (I.26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 25/2017. (XI. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Álmosd Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a
következőket rendeli el:
1.§ A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérelmeket 2018. január 2. napjától 2018. február 2. napjáig lehet a Polgármesteri
Hivatalban benyújtani, ügyfélfogadási időben. A határidőn túl érkezett kérelmek jogvesztők.
A 2018. február 2. után benyújtott kérelmeket a Bizottság elutasítja.”
2.§ A Rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelmek elbírálásáról az Ügyrendi Bizottság legkésőbb 2018. február 9. napjáig dönt.”
3.§ A Rendelet 4.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A döntést követő 10 napon belül, de legkésőbb 2018. február 15-ig az alpolgármester
gondoskodik a tűzifa kiszállíttatásáról.”
4.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet lép.
5.§ Hatályát veszti:
a) a Rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja,
b) a Rendelet 3.§ (3) bekezdése.
6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Álmosd, 2018. január 25.
Markocsány Tamásné
alpolgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Kihirdetési rendelkezés:
A rendeletet kihirdettem:
Álmosd, 2018. 01. 26.
dr. Medve Erzsébet
jegyző

1. számú melléklet a 3/2018. (I.26.) önkormányzati rendelethez
„1. sz. melléklet
KÉRELEM
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ
Név: ………………………………………..
születési név: ………………………………
szül.hely.: ………………..…………………
szül. idő: ……………………………………
Anyja neve: :……………………………….
TAJ szám:…………………………………..
Álmosd, ………………………….. utca ……… szám alatti lakos kérem, hogy részemre
Álmosd Község Önkormányzatának a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt ingatlan,
amelyben életvitelszerűen tartózkodom, rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtési rendszerrel.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatásként kiszállított tűzifa egy részét vagy
egészét eladom, a támogatásként megállapított tűzifamennyiség árát és a kiszállított
mennyiségre jutó szállítási költséget egy összegben köteles vagyok visszafizetni az
Önkormányzatnak az erre kötelezést tartalmazó határozat jogerőre emelkedését követő három
napon belül.
Megjegyzés: A szociális tűzifa igénylés jogosultja a kapott tűzifát a rendeletben foglaltak
betartása mellett, saját járművel soron kívül elszállíthatja.
1. Kérem a szociális tűzifa kiszállítását.
2. A szociális tűzifát saját járművel soron kívül kívánom elszállítani.
Álmosd, 2018. ………………………..

…………………………………
Kérelmező

A kérelem benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal.
Határideje 2018. február 2. (péntek) 1200.
Ha a megadott határidőben nem érkezik be kérelme, abban az esetben úgy tekintjük,
hogy a szociális tűzifára nem tart igényt.”
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