Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormrin yzat Kilpvisel6-testiilete
3917 Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

Jegyz6kiinyvi kivonat

K6sziilt: Bodrogkisfalud Kcizs6g 0nkorm6nyzata Kdpviselo-testtilete 2018. november 26-6n
megtartott nyflt iilds6nek jegyz6konyv6b6l.

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormf n yzata K6pvisel6testtilet6nek
17 /2018 (Xl. 27 .) iinkormf nyzati rendelete
A szocirilis c6lf tiizifa tr{mogatdsr6l
Bodrogkisfalud kozs6g Onkorm6nyzatfnak K6pvisel6testrilete a szoci6lis igazgatdsrol 6s szoci6lis
ell6trisokr6l sz6l6 1993. evi III. t6rv6ny ( a tov6bbiakban : Szt.) 10 $. (1) bekezddsdben az
Alaptdrv6ny 32. cikk. (1). bekezd6s6nek a) pontj6ban, aMagyarorszftghelyi cinkorminyzatair6l sz6lo
20lI.6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ meghatfirozott feladatkdrdben elj6rva, a kdvetkezoketrendeli el.

1.

$.

A jelen rendelt Bodrogkisfalud kcizsdg klzigazgatdsi teriilet6re terjed ki.

2.$
A kdpvisel6testiilet a szoci6lisan r6szorul6k reszere a t61i fiitdshez term6szetbeni ell6tds form6j6ban
tizifat biztosft a helyi onkormrinyzatok szoci6lis c6lu tiizifav6s6rl6s6hoz kapcsol6d6 kieg6szito
t6mogatdsb6l biztositott keret terh6re.

3.

(1) Az 2.$. bekezd6sben

$.

meghat6rozott term6szetbeni t6mogatds annak

a

szemdlynek vagy

csal6dnak adhat6, aki

a.)
b.)
c.)
d.)

telepiil6si t6mogat6son beli.il lakhat6si t6mogat6sban,
aktivkoruak ell6t6s6ban,
iddskorriak j6raddk6ban,
a gyermekek v6delmdr6l es gy6mtigyi igazgatasr6l sz6l6 1997. evi XXXI. tcirv6nyben
szab iiy ozott rendszere s gyermekvddelmi kedvezm dnyben r6sze siil.
e.) az Szt. 50. $ (1) bekezd6s6nek a), b), e)-h) pontjai valamint a (2) bekezd6se alapj6n
a

kozgy 6 gy ell6tdsban

16

szestil

f.) 6pol6si dijban r6szestil.

(2)

A

szabad keret terh6re azok, akik nem rendelkeznek az (1) bekezd6s szerinti jogosults6ggal,

azonban krizis helyzetrik miatt nem biztosftott

atelitizelo ell6t6suk

4. $.
(1)

Ingatlanonk6nt egy hintartls r6szesiilhet t6mogat6sban 6s a 2. $-ban meghat6rozott

t6mogat6s jogosultjanak a t:drzifa tdmogat6s megitel6s6nek napjiin dletvitel szertien a telepiildsen kell

laknia.

(2)

Atizifatrimogat6s m6rt6ke h6ztart6sonk6nt minimum 0,8 m3 maximum 2 m3 tizifa.

(3)

Nem r6szesrilhet t6mogatrlsban, aki a lak6ingatlan fiitdsdt nem fattzel6ssel oldja meg.

(4) A trimogatris iranti ig6nyl6seket a rendelt hatrllybaldp6sdt kdvet6en folyamatosan, de legk6s6bb
2018. december l5- napj6ig lehet benytijtani, a jelen rendeiet mell6klet6t k1pezonyomtatviiny-on.
(5) Az dnkorminyzat a tilzifa kiosztiisar6l

2019. februrir 15. napj6ig gondoskodik.

6tv6tel6re szemdlyesen az igenyl6 j ogosult.

A

tiizifa

(6) A t6mogat6sra val6 jogosults6gr6l 6s a tdmogat6s m6rtdk6r6l Bodrogkisfalud k6zs6g
k6pvisel6testiilet6nek felhatalmazrisa alapjrln a polgrlrmester hatiiroz.

s. a.
Ez a rendelet 2018. november 28. napjanhat6lyba.

Melldklet:

Ie6nvl6lap
teleptil6si <inkormanyzatok szoci6lis cdlf tiizel6anyag v6sdrl6shoz kapcsol6d6 kieg6szito t6mogat6s
terh6re biztositand 6 tizifa ig6nyl6s6hez

l./ Is6nyl6re vonatkoz6 adatok:
N6v:
Sziilet6si n6v:
Sziilet6si hely id5:

Anyja neve:
Lakcime:
2./ Ig6nvl6vel kiiziis hfztartSsban 616 szem6lvek

Lz ig6nyl6vel kiiziis hintarthsban
N6v:

616

sz6ma:..................f6

k

Sztil, hely id6

Anyja neve:

kiizeli hozzdtartoz6i
min6sdge

Alul is irott

ig6ny16 btintet6jogi felelSss6gem teljes tudat6ban kinyilatkoztatom, hogy 6n vagy a
velem egy h6nart6sban elo hinastirsam / ryermekem / egr6b hoz.zhtartoz1m (- a megfriek;
al dhilz andd) a j elen ig6nyl6sem benytij trisakor

a) teleptil6si t6mogat6son beliil lakhatasi trimo gat6sban
b) aktiv koruak ellit6s6ban
c) id6skoruakj6rad6kriban
d) a gyermekek v6delm6rcil 6s gyrlmiigyi igazgatisrol sz6l6

e)

0

1997. 6vi

szabfilyozott rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r6szesi.il.
az Szt' 50. $ (1) bekezd6s6nek a), b), e)-h) pontjai valamint
kdzgy6gyell6tasban rdszesiil
6pol6si dijban r6szestil

Az alilbbi

I<r

izishely zetemre tekintettel

XXXI.

t6rv6nyben

a (2) bekezd6se alapjan

:

( a krizishelyzet rdvid leir6sa)

( az ellSt{st / ell6tds okat k6rj tik aldhrizils sal j el 6 lj e me g)

Btintet6jogi felel6ss6gem teljes tudat6ban kijelentem, hogy k6relmemben foglaltak a val6siignak
megfelelnek, kinyilatkoztatom tov6bb6, hogy az illtalarn/Ahalunk 6letvitelszenien lakott
lakasom/lakasunk flitds6t fatiizel6ssel oldom/oldjuk meg.
Bodrogkisfalud, 201

igdnyl6 aLhirilsa

Kmf.

Addm Lr[szl6 sk.
polgfrmester

A kivonat hiteles:
Bodrogkisfalud, 2018. december 6.

Alexa llona sk
aljegyz6

