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Kács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 4-én megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből:              
 

Kács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2018.(X.11.) Önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa kiegészítő támogatásról 

 
 

A Kács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése 
alapján kapott felhatalmazás alapján és, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva következőket rendeli el: 

Értelmező rendelkezések 

1. §.  

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4 § 

megahatározott fogalmakat kell alkalmazni ellátás megállapításánál. 

Természetbeni támogatás elosztására vonatkozó eljárási szabályok  

2. §.  

   (1) A Kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében  a települési önkormányzatok 

2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 

nyújtásáról szóló 1152/2018.(III.27.) Korm. határozatban hozott döntése alapján Kács Község 

Önkormányzata 2017. évi szociális tűzifa pályázata kiegészítő támogatásban részesült. A 

képviselő-testület a kiegészítő szociális célú tűzifa elosztásához az alábbi részletszabályokat 

állapítja meg.  

(2)     szociális tűzifa (kiegészítő) támogatásban részesül az a család, aki az 

önkormányzat 10/2017. (X.26.) számú a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelete 

alapján a 2017. évi szociális tűzifa támogatásban részesült, az alábbi feltételek alapján: 

   a.) települési és lakhatási támogatásban részesül, 

   b.) munkanélküli, vagy aktívkorú ellátásban részesül, időskorúak járadékában részesülők 

   c.) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 



  d.) családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 

300 %-át 

  (2) Szociális rászorult személyek közül előnyben kell részesíteni: 

a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak 

ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy 

pénzbeli formában történő nyújtására  - települési támogatásra (e támogatásban 

részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 

kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen, 

b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt. 

(3)    A Képviselő-testület 0,425 erdei m3 fa természetbeni juttatást állapít meg az arra  
jogosultaknak 

        (4)     Az átvevő a tűzifa átvételének tényéről átvételi elismervényt köteles aláírni. A 1 

melléklet szerinti tartalommal 

(5)     Az önkormányzat vállalja, hogy a támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  

(6)    A szociális célú tűzifa elosztásáról, díjmentes kiszállításáról a Képviselő-testület 2019. 

február 15-ig köteles gondoskodni.  

Záró rendelkezések  

3. §.  

 

   (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

   (2) Ez a rendelet 2019. május 31-én hatályát veszti. 

 
 
 
               Ostorházi István  sk.                                                  Kiss Zoltán  sk. 
                   Polgármester                                                               Jegyző   
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