
KIVONAT 
 
Kács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.január 29-én megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből:    
          

Kács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2./2013. (II.5.)  ÖK számú rendelete 

 
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

 
 
Kács Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 
11/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. §-ában foglalt személyekre. 

 
2. Eljárási rendelkezések 

 

2. § A rendeletben szabályozott támogatás az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról 
szóló 11/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet 7.§-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 
 
3. § A támogatás méltányosságból is megállapítható az egyes szociális ellátási formák 
szabályozásáról szóló 11/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet 11.§-ában foglalt 
körülmények alapján. 

 
3. Szociális célú tűzifa támogatás 

 
4.§ (1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek 
vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve 
időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, és a 
lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.  
(2) A kérelmek elbírálása a fentieken túl az alábbi szempontok figyelembevételével 
történik: 
- a család egy főre jutó jövedelme 
- lakásfenntartási támogatás 
- gyermekvédelmi kedvezmény 



(2) Szociális célú tűzifa támogatás rendkívüli élethelyzetére tekintettel a 3.§-ban foglaltakat 
figyelembe véve méltányosságból is megállapítható. 
(3) A szociális célú tűzifa támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul 
és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve 
méltányosságból történő elengedéséről a polgármester jogosult dönteni. 
(4) A támogatás iránti kérelmet írásban lehet benyújtani az önkormányzati hivatalhoz. 

                                                                                                                         
4. Záró rendelkezések 

 
5.§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napján 2013. február 5.-én lép hatályba. 
       (2) Ez a rendelet 2013. március 31-én hatályát veszti. 
       (3) Az 1/2012.(I.18.) ÖK. sz. rendeletét Szociális célú tűzifa támogatásról hatályon kívül 

helyezi 
 

 
 

Ostorházi István sk                                      Kiss Zoltán sk 
polgármester                                                   jegyző 

 
 
 
Kiadmány hiteles:   
Kács, 2013.01.29. 
 
Molnár Zoltánné 
pénzügyi főelőadó 
 
 


