
Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2020. (X.07.) önkormányzati rendelete  

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2016. (XII.08.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 
32. Cikk (2) bekezdése alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a következőket rendeli el: 

1. § 

A 8/2016. (XII.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdés 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes 
tűzelőanyag – tűzifa - támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek akinek 
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600 
% - át, egyedülélő  esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 650 %- 
át, nem haladja meg. 

2. § 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

(1) A tüzelőanyag támogatás mennyisége 2 erdei köbméter háztartásonként.  

 

3. § 
 
A Rendelet 6. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
(3)  Az ellátás iránti kérelmeket 2020. október 30. napján 12-óráig lehet benyújtani a 
Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Kishutai Kirendeltségén. 

 
4. § 

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

5. § 

A rendelet a hirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
      Szedlák Flórián                  Csató Szabolcs  
       polgármester           jegyző 
 

A rendelet kihirdetésre került 2020. október 7.-én. 
       
 
  Csató Szabolcs 
        jegyző 



     1. melléklet a 7/2020.(X.07.) önkormányzati rendelethez 
( 1. melléklet a 6/2016. (XII.08.) önkormányzati rendelethez 

 

A kérelem benyújtható: 2020. október 30.-án 12-óráig 

 

Kérelem 

szociális tüzelőanyag támogatásra 

 

1. Kérelmező neve:……………………………………………………………..……………… 

2. Kérelmező lakóhelye:…………………………………………………………………….…. 

3. Kérelmező tartózkodási helye:……………………………………………………………..… 

4. Kérelmező születési helye és ideje……….…………………………………………………. 

5. Kérelmező édesanyja neve:…………………..……………………………………………… 

6. Kérelmező jövedelme:

 ……………………………………………………………………  

7.  A kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai:* 

 

Hozzátartozó neve 
Hozzátartozó 

minősége 
Születési 

ideje 
Lakcíme Jövedelme 

          

          

          

          

          

          
A család összjövedelme ………………………………,-Ft, havi egy főre eső nettó jövedelem: 

………………..,-Ft 

8. Az alábbi szociális ellátásban részesülök:* 

a) aktív korúak ellátása  □ 

b) időskorúak járadéka: □ 

c) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek családomban: □ 

9. A fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbi indokok 

alapján: 

a) családomban 3 vagy annál több gyermeket nevelek □ 

b) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok □ 

c.) egyéb: …………………………………………………………. 

10.) Nyilatkozom, hogy az általam tett nyilatkozatok valódiságát az önkormányzat jogosult 

megvizsgálni, az általam tett nyilatkozatokért teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozok 

*(A megfelelő helyre tegyen X; vagy + jelet.) 

 

Filkeháza, 2020. ……………………………….. 

      ……………………………………………….. 

         kérelmező 


