
Újtikos Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testületének 

   12/2017. (II. 02.) számú határozata  
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a szociális tűzifa 
igénylésére beérkezett kérelmek elbírálására, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hornyák Beáta Újtikos, Hunyadi u.7. 
szám alatti lakos szociális célú  tűzifa igénylésére benyújtott kérelmét elutasítja. 
 
Ez ellen a határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 
A határozatban foglalt döntés ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül – 
jogszabálysértésre való hivatkozással – a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz 
(4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de a Képviselő-testülethez benyújtandó illetékmentes 
keresettel lehet élni. 
Az eljárás során felmerült költségeket az eljáró szerv viseli.    
 

I N D O K O L Á S 
 
Hornyák Beáta Újtikos, Hunyadi u.7. szám alatti lakos szociális célú tűzifa támogatás iránti  
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez.   
 
A Képviselő-testület megállapította, hogy kérelmező nem felel meg Újtikos Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
szóló 15/2016. (XII.12.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önkormányzati rendelet) 
foglaltaknak. 
 
Az Önkormányzati Rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján: 
 
Az újtikosi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - 
ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként. 
 
A kérelmezővel együtt élő édesanyja, Hornyák Józsefné Hunyadi u.7. szám alatti lakos a 
Képviselő-testület 1/2017. (I.13.) számú határozat alapján részesült szociális célú tűzifában. 
     
A Képviselő-testület hatáskörét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 19. § (2) bekezdése, 
valamint Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a szociális célú tűzifa 
támogatás helyi szabályairól szóló 15/2016. (XII.12.) Önkormányzati rendelete állapítja meg. 
 
A fellebbezés lehetőségét a Ket. 100.§ (1) bekezdés f) pontja zárja ki. 
 
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból eredő, szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
  
Határidő: 2017. február 06..                                         Felelős: Takács József polgármester 
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