
A116 Nagykiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 15/2022. (IX. 30.) iinkorminyzati
rendelete

a szoci:ilis c6llfi tfizifa tdmogatisrrf I

,{116 Nagykdzseg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete az Alapt6rv6ny 32. cikJr_ (2) bekezd6s6ben
meghathrozott eredeti jogalkot6i hat6sk<ir6ben, a szociillis igazgathsr6l 6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6
1993. 6vi III. t<irv6ny 2. $-6ban kapott felhatalmazhs alapjdn, a Magyarorszhg helyi
tinkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. g (1) bekezd6s6ben kapott feladatkdr6ben
eljhrvaArl6 Nagykdzsdg Onkorm6nyzata ak6pviselo-testiilet szewezeti 6s mtikrid6 si szabillyzatdr6l
sz6l6 1412016. (X..31.) dnkorm6nyzati rendelet 3. mell6klet6ben biztositott v6lemlnyezlsi
jogkdr6ben elj6r6 Ugyrendi, Szoci6lis 6s OktatSsi Bizottsdg v6lem6ny6nek kik6r6s6vel a
k<ivetkez6ket rendeli el:

1.S

Arendelet hatillya a szoci6lis igazgatilsrol 6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 1993.6vi III. tdrv6ny (a
tov6bbiakban: Szt.) 3. $ (1) bekezd6s6ben meghat6rozott szemllyekre terjed ki.

2.S

A szoci6lis ell6t6sra val6 jogosultat 6rint6 jog, 6s k<itelezetts6g meg6llapitdshra tovribbS a hat6s6gi
ellen6rz6sre az Sltalilnos kdzigazgatSsi rendtart6sr6l sz6l6 2016.6vi CL. tdrv6ny rendelkez6seit,
illetve a Szt. 6s a gyermekek vddelm6r6l 6s gy6mtigyiigazgatfusr6l sz6l6 1997.6vi XXXI. trirv6ny
rendelkez6seit az e rendeletben meghat6rozott elteresekkel kell alkalmazni.

3.S

(1) A szoci6lisan rilszorul6k reszlre a t6li frit6shez sziiksdges tizifa biztosit6sdhoz termlszetbeni
ell6t6s form6j6ban t6mogat6s nffithat6, a Magyarorszhg 2022. 6vi k<tzponti kdlts6gvet6sdr6l s2616
2020. 6vi XC. trirv6ny 3. mell6klet II. 8. pontja alaplfun meg6llapitott <isszmennyis6g erej6ig
k6re lme z6nk 6nt 2 m3 m ennyi s 6 gb en el I ens zo I gilltatSs n6lktil.

(2) Az a szem6ly rdszesitheto szociSlis c6lutlzifa t6mogatrisban, aki lak5s6nak ffi6s6t fattizeldsre
alkalmas tij;zelo berendezdssel biztositj a.

(3) Szoci6lis c6hi ttzifa t6mogat6s ugyanazon lak6sra csak egy jogosultnak 6llapithat6 meg,
ftiggetleniil a lakrlsban 6lo szem6lyek 6s hlztarthsok szhmifiol. Kiildn lakdsnak kell tekinteni a
tiirsb6rlet, az albdrletet 6s a jogeros bir6i hatinozattal megosztott lak6s lakrdszeit.

(4) Szoci6lis ceht tizifa term6szetbeni trimogat6skdnt adhat6 annak a szociSlisan r6szorul6
k6relmez6nek, ahol az egy fdre jut6 havi jovedelem csaliid eset6n az <iregs6gi nyugdij mindenkori
legkisebb osszeg6nek 200 yo-6t, egyediil 616 eset6n annak 300 %-6tnem haladja meg.

(5) A szoci6lis celu tizifa t6mogat6sr6l, a jogosulatlanul 6s rosszhiszemrien igdnybevett ellififus
visszat6ritds6nek elrendel6s6r6l, illetve meltilnyossdgb6l t<jrt6no elenged6s6r6l a polg6rmester
jogosult d<inteni.



(6) A szoci6lis ell6tds ir6nti k6relmet a Polgrirmesteri Hivatalban a rendelet 1. melldklet6ben l6vo
ig6nyl6lapon lehet benyrijtani 2022. december 9-ig. A k6relmez6 k<iteles a k6relemben feltiintetett
igazol6sokat, mell6kleteket a k6relemhez csatolni.

(7) A tizifa ifivetelet a jogosult a rendelet 2. mell6kletdt klpezii 6tv6teli elismerv6ny alfiirSsixal
igazolja.

(8) Az dnkormrinyz at a thmogatilst 2023 . febru6r 1 5 -ig haszn6lj a fel.

4.S

Ez a rendelet2l22. okt6ber 1-j6n l6p hatillyba, 6s 2023. m6jus 31-6n hatillyht veszti.
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I. mellLklet

K6relem szo ciflis c6lfr tttzifa tf m o gatr{ shoz

A k6relmez6 neve:

Sztilet6si neve:

Sziiletdsi helye, ideje:

Anyja szi.ilet6si neve :

Lakcfme: 3663. 4116.

TAJ sz6ma:

AllampolgirsSga:

Csal6di rillapota: n6tlenlhajadon,hSzas,6lettdrs, elv6lt, ktil6n6lo, 6zvegy*

Ahhztartilsban lak6k szhma; .. . . . .. f6

A k6relmez6, valamint hSzastdrsa (6lett6rsa) 6s a veltik egy hdztart6sban 6lo gyermekeik havi
forintban:

K6relmezo milyen jogcimen lakik a lak6sban:

- tulajdonos,

- tulajdonos rokona,

- alb6rl6,

- jogcim n6lktili,

- szivess6gi 1ak6shaszn616,

havi j <ivedelme (forint)
Munkaviszonyb6l 6s m6s foglalkoztat6si j ogviszonyb6l sz6rmaz6
ebb6l: kiizfoglalkoztat6sb6l sz6rmaz6

arsas 6s egydni v6llalkoz6sb6l, 6stermel<ii, illetve szellemi ds mris <in6ll6

ds egydb nyugdijszerfi rendszeres szoci6lis ell6t6sok

j6r6si hivatal 6s munkaiigyi szervek 6ltal foly6sitott ell6t6sok

Egy f6re jutri jiivedelem



-haszonflvezo,

- egy6b*

't lak6s tulajdonosa 6sA

clme: .

Fatiizel6sre alkalmas tijzell berendez6s : egyedi (k61yha, sparhelt), v agy I 6s kazhn*

Alulfrott biintet6jogi felel6ss6gem tudat6ban kijelentem, hogy a kdzdlt adatok val6sak. K6relmemhez
melldkelem a lakcimemetigazolo hat6s6gi igazolvdnyt, az 6n 6s velem kdzds hintafiilsban 616 kcizeli
hozzfutarto z6im el6zo havi nett6 j tivede I emr6 I s z6 16 i gazolils 6t.

Az Adatkezelesi Tajdkoztathban felsorolt adatkezel,lseket, rdgz[tett informdci6kat megismertem,

aldfrdsommal igazolom AdatkezelS tdidkoztatdsdt az informdcifs \nrendelkezdsi jogr6l ds az

informdci6szabadsdgrLl sz6l6 20ll.6vi CXII. tdrv6ny (Infun)t 6s az Eur6pa Parlament ,!s Thndcs

2016/679 Altaldnos Adatvedelmi Rendelete (GDPR) 12. cikk (Atldthat6 tdjekoztatds, kommuniknci6
ds az drintett jogainak gyakorldsdra vonatkozd intdzkeddsek) kovetelmdnyeinek megfelelS
tdjdkoztatdsr6l.

Hozzhjirulok, hogy szem6lyes adataimat,6s a jovedelemnyilatkozaton felsoroltak szem6lyes adatait
a k6relmem elbir6l6srln6l kezelj 6k.

4116,

k6relmez6

* a megfelelo al6htzand6

A k6relem benyrijt6s6nak hatarideje: legk6s6bb 2022. december 9. napja.



2. mellLklet

Awoteti elismerv6ny

(n6v)
A116, . .. ... sz. alatti lakos al6ir6sommal elismerem,
hogy a mai napon 4,116 Nagyk<izsdg Onkorm6nyzata Kepvisel6-testtilet6nek a tizifa v6sarl6si
t6mogat6sr6l sz6l6 ....12021.(......) dnkormrinyzati rendelete alapjiln meg6llapitott termdszetbeni
juttat6sk6nt 2 m3 mennyis6gri kem6nylombos tiziffit 6tvettem.

iltvev6 6tad6


