
Lovas Közsóg Önkormán}Zata I(ópviseló-t€§tülctónek
r0/2015. (Ix, 15.) önkot.mányznti rendclete

a szociális tűzifa tánlogatís igénylósóIől ós í.eIhisználásáróI

Lovas KöZség Önkonnán},Zala aZ,^lrPlö,"ény ]2, c]k]( 2) bekez,:]ésébcll n.eghalálozott ia]ádalkijlébcil
eljál,va, valamint a szociá]iS igazgaiásló] és szoci't]iS .ll'ttllsoli rencljóról szilló l99], é!l l]l linVérv
26,§_bxn kapol1 lelhatallntlzíS alapjá|. e N,{agve.ország hel],i ő kOl.Inárlyzetail{il 5ZolU ]0ll, !\]Cl.XXXIX, tőrt'óny l], § (l) bckezdés 8, pontjában mc8])etáro7oü lelaclatkörélren eliálva a
,d,e l..,ok. . J( .l

]. § A lelldelci halrilya kilerjed azon nl.tgyrl áJlanpolg:ilokra. akik Lolas kc]zsógben lakóhcll}el
rcndelkez elt. és 3zolI nen] rrragyar állanpolgálokla, a](jk n közsélrbclr laíózkoll.Lsl hel]iL
Llloe 

^c? -^, \,ll.,lll rl ^ 
lel'JJ \^/ J! l(, 'e il rr r ,k ,J , . ,.l,, l,r,ol,,,r,

2. § ( l) Ternrészetben rr],újtott sZoOjá]]s tiiZifa tínlLrgtltásla jogosLlh e kérelrnezij akkol. ha:
a) a szociá]is igaz§etásról \l, |! to \ <n) \zclInl ,llltl\ l,!rllJl, § l.rtasaoan- lagy
b) időskolúal(.jáladé](álran. \ag}
c) telrllóSlelbeni ragl,pélrzbeli lirr]l)álran llyújnrí lclcpii]ési tfuDogarásla. I(i]lijnöscll
lekhatási célú te]cpii]é5i tánogatásrlr i0!]osU]1. va]]y
d) ha]mozottal háü,'tnyos helyzetiig},e ncket nevcl. \,ásy
c) akiiek.jövedellnc a szn( á| \ < latasuk herr ,r.,t rtlai,"l .7o]o 2/20]5. (ll. ]4,)
önlrol|Iáuylati lcrlde]et E \ lI) hL],!ldi-L ,-. in,, ,,.. tl íc](|)iilés] lánlogallls
fi cgál]apilásán'l] l]gyclembe \'c])etii jö\,cdelmct ]]em htiad j.] ]Ieg

/- | A ll ,._|J í-el c l,,', ,1,1 ll ,.ll lll ,ll, l ,l

íj) A tálno8alás megállapításn eseté| a tiizilit az C]nlror.mállyzat a Falugondnoki szo]!á]ai
köllemiiködésével. gópJitlrllii\c] a kércline7ó lakóllel\érc slá]litje,

(4) Az ÖrrkouányzlL a s7ociá]is tiizi]átran lésZ!sii]ölijl elle]llzolgllltitásl neln kól,

:, , ,A I ln, ,l.,.," ll) -\d ||' (\1.1.1 h.lll( )| ,l.L,. ,rz r,,

(2) Tánn)gatási kélellnct 2015, novembcl l, nipiáig lehcl benyiljlani az öúkormál)\Zat részórc. a
l(ólelem bcl1}újt'lsám nlegheiáIoZott helálidi] elmLrJasztása.jogvcszrrl

(3) A ánlogalási kélelnlcket a Kópviselö lcstüler bíúlja e] r kéle]ílrclók lászorultsága aJap.jrln 20l5.
ttovenlber l5, lapiáig,

(4) A támogaLrisi kérclnlek elbillilirsakor a lencle]ci 2 § a). b). c), d) pontji|ak me!!l'elclő kérel]lle7őkct
keJl clónyben róSzesiten]. A Iende cl 2,§ e) po]l(jllrlil( 

'.e8íilelil kércllllezij rówóre lámogatás csak
akkl.)l atlla|riilla1(') D]eg. Ila tL lclldclet 2 § Lt). b). c). d) pontiának lneqle]cló valalllcn|\,i kélellrcló
ra.,/:l_,ll, o,r.'d. . r,,| l,'', , ,L iill .., ,l,, ],r, lll.,-,,. ,lle K

:1, § ( l) 
^Z 

c lende]elbcrr lneghetálozott fclad!t_ éS hatllskörökel a KópViselő_tesliilet gyakorolje

(2) A Gladal és ]l:LtáSj(ör glakorliljának a Lliintéshozata]ához l kérclneket aZ Als(jijrsi Kölös
on]Qnná]]\leli H]vata] Lovasi Kirendcllsége e]ókóSZili.

(]) Kélcllliezi!nek e lámogalásra vollal](ozó
.]ogLrsLllrsígról sz(jló hctározatot e lende]c1 2,§

kórelnléhez nlelló]ielni kcll a 1ámollaíIsli Va]ó

4, b). 

'. 
d) pontjára allpított lálnocatási kérclenl



L

(4) A kérelnet az e rcndelet 1, SZánrú me]léklete szerinti nyolntatvány kiiijltésé\,el kell bc|),úútani.
Anrennlibcn a kérelmező hiányosan nyújlja be kélclmél, úgy hiáll}PóllíSla 5 llap álJ renrlelkezésIc.
melyre aZ Alsóöl:i l(öZöS Ón]iol]nán_v,Zali HiValal 1-oVasi Kilelldeltségének iig}ilrlózőjc a kélelen]
benyíliláSáYal eg},idejiileg t'elhíl,ja a kélelnezóL, A ]lrláridő ellllLLlIsziáse.iogvesaó.

(5) Kérelnlezőt kéíclmc
legiclö]éSével.

5, § (]) E rerldelelbe| nenl
szóló ]993. é\,i lll, töNón},

clbjrá]ásáró] llatározatban kell éltesiteni. a jogorvos]ati tá,jékozlatás

szalrál\ozoil kóldésckben a 57ociá]is jqazgatásról óS a szociál]5 €lIattásokIól

rcOdel](ezéSe]t ke] l allialllaz|i

(2) E rendelel rendelk§zés§iról a rendelet kilrildetésével egyide.jil]cg tá]ékozíatást ke1l adni a közsé8
lakossága részére a hc]ybcn szokásos ll]ódon. aZ önkornlányzat honlap.ján, a telepi]lés köZtcri]lcli
ö1lkormányzali hirdetőtábláin,

(3) E rendelet killirdcrósét követó napon lép hatálybzL. és 20ló április]O,án hatályát VeS^i,

,-.
-..- , -2' ,"

' Báró Béla
jegyző

A Rcndclct kihirdetéséIlek napja: 20l5, szepLenlbcr 15,

l]áó Béla.jcgyzó
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l]elcncZJ Gáborné

po]gár!nester


