
 

Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete 

a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 

2/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatok 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2011.(XII.23.) BM rendelet (a 

továbbiakban: BM rendelet) Szalmatercs községben történő végrehajtására a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 

2/2012. (II.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az önkormányzati rendelet) módosításáról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

 

1. § (1) Az önkormányzati rendelet 1. §-a az alábbi pontokkal egészül ki: 

i) jövedelemmel, rendszeres pénzbeli ellátással nem rendelkezik, vagy 

j) álláskeresői járadékban részesül. 

 

(2) Az önkormányzati rendelet 1. § h) pontjában az „ápolási díjra jogosult” szöveg helyébe az „ápolási díjra 

jogosult, vagy” szöveg lép. 

 

 

2. § Az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 

 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   

 

 

Szalmatercs, 2012. február 14. 

 

 

 Szentes Dezső Vincze Nikolett 

 polgármester   körjegyző   

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve 2012. február 15-én. 

  Vincze Nikolett 

  körjegyző 
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Ikt.sz.:……………………                 1. sz. melléklet 

A kérelem benyújtható: 2012.02.29-ig. 

K é r e l  e m 

 

……………………………………….. (név) (szül. hely és idő: ………………………………….……) Szalmatercs, 

……………………….…………... u. ……… sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Szalmatercs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 2/2012. (II.03.) önkormányzati 

rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként 1 m
3
 tűzifát biztosítani. 

 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:* 

a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:……………………………... 

b) rendszeres szociális segélyben részesülök, a megállapító határozat száma:………………………………… 

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök, a megállapító határozat száma:……………………... 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök, a megállapító határozat száma:…………............. 

e) közgyógyellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:………………………………………... 

f) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai: 

 1. Név:………………………………………….  Szül.idő:…………………………………… 

 2. Név:………………………………………….  Szül.idő:…………………………………… 

 3. Név:………………………………………….  Szül.idő:…………………………………… 

 4. Név:………………………………………….  Szül.idő:…………………………………… 

 5. Név:………………………………………….  Szül.idő:…………………………………… 

g) 65 éven felüli egyedülélő nyugdíjas vagyok, 

h) ápolási díjra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:……………………………………………… 

i) igazolható módon fennálló hiteltartozásom van (a hitelszerződést, banki igazolást csatolni szükséges), 

j) családomban mozgáskorlátozott él (orvosi igazolás, vagy mozgáskorlátozotti igazolvány szükséges), 

k) jövedelemmel, rendszeres pénzbeli ellátással nem rendelkezem (erről szóló nyilatkozat vagy igazolás 

szükséges) 

l) álláskeresői járadékban részesülök (munkaügyi központ igazolása szükséges) 

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

Szalmatercs, 2012. február ………. 

        ………………………………… 

                kérelmező 

A szociális ellátás folyósítását igazolom. 

Szalmatercs, 2012. február ……… 

        ………………………………….. 

         igazgatási eladó 
 

A Településgazdasági és Népjóléti Bizottság döntése: 

Kérelmező részére a Településgazdasági és Népjóléti Bizottság ………../2012. (…..….) számú határozatával 1 m
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tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként. 

Szalmatercs, 2012. február ……. 

        …………………………………… 

           Településgazdasági és Népjóléti Bizottság elnöke   


