Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VII.17.)
önkormányzati rendelete a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések
lakosainak a téli rezsicsökkentési támogatás juttatási feltételeiről

-2Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ába foglalt felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. § (1) E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) célja, hogy Németbánya településen élők részére
meghatározza a téli rezsicsökkentési támogatás jogosultsági feltételeit, és az igénylés,
odaítélés menetét.
(2) A Rendelet hatálya kiterjed Németbánya község közigazgatási területén
életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
2. A támogatás tartalma, feltételei
2. § (1) A téli rezsicsökkentési támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, lakott ingatlanonkénti
12.000,-Ft összegű támogatás.
(2) Téli rezsicsökkentési támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be azok a németbányai
lakosok, akik életvitelszerűen Németbánya településen élnek.
(3) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy
ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében
történik.
(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a
támogatás nem kérhető.
3. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a Rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
(2) A kérelmeket 2018. augusztus 31. napjáig lehet benyújtani az Adászteveli Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Németbányai ügyfélfogadási
helyéhez (8581 Németbánya, Fő tér 3.), vagy Bakonyjákói Kirendeltségéhez (8581
Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.).
(3) A 2. § (2) bekezdés szerinti jogosultságot a Hivatal a kérelmező nyilatkozata alapján,
saját nyilvántartásában ellenőrzi.
(4) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül - határozattal dönt.
(5) A polgármester – a határozat jogerőre emelkedéstől számított 5 munkanapon belül gondoskodik a támogatás jogosultakhoz történő eljuttatásáról.

-34. § (1) A támogatási összeg átvételét a jogosult a Rendelet 2. mellékletét képező, átvételi
elismervény aláírásával igazolja.
(2) A támogatás kiosztásából származó költségek a települési önkormányzatot terhelik. A
támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatás nem kérhető.
5. § A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének 65. jogcím
szerinti, a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről a kiépített gázhálózattal nem rendelkező
településeknél elnevezésű előirányzat szerint, Németbánya Község Önkormányzat
számára megállapított 528.000,-Ft kiegészítő támogatás.
3. Záró rendelkezés
6. § A Rendelet 2018. július 20. napján lép hatályba, és 2018. szeptember 30. napján hatályát
veszti.
Németbánya, 2018. július 16.

Ujvári Szilvia
polgármester

Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2018. július 17.

Németbánya, 2018. július 16.

Kelemen László
jegyző

-41. melléklet a 7/2018.(VII.17.) önkormányzati rendelethez
A kérelem benyújtható: 2018. augusztus 31-ig!
Ikt.sz.: Nb/............/2018.
KÉRELEM
téli rezsicsökkentési támogatás megállapításához
Alulírott
Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………….
Születési neve: ………………………………………………………………………………….
Szül. helye, ideje: ………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………..……………
Lakcíme: Németbánya, ……………………………….utca …. szám
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………..………
TAJ száma: ……………………………………………………………………………...………
Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………………………….
Kérem, hogy részemre Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a kiépített
gázhálózattal nem rendelkező települések lakosainak a téli rezsicsökkentési támogatás juttatási
feltételeiről szóló 7/2018. (VII.17.) önkormányzati rendelete alapján, egyszeri 12.000,-Ft támogatást
megállapítani szíveskedjenek.
A támogatásra - a rendelet szerint - azért vagyok jogosult, mert Németbánya településen
életvitelszerűen élek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Németbánya, 2018. … hó … nap

....................................................
kérelmező
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2. melléklet a 7/2018.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény
Alulírott…………………………..……….. 8581 Németbánya, ………………………... u.
… szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Németbánya Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések
lakosainak a téli rezsicsökkentési támogatás juttatási feltételeiről szóló 7/2018.(VII.17.)
önkormányzati rendelete alapján, egyszeri 12.000,-Ft, azaz Tizenkettőezer forint támogatást
átvettem.

Németbánya, 2018. ......................................hó ....... nap

Ujvári Szilvia
polgármester
Átadó

Átvevő

