
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2011.(XII. 20.) önkormányzati rendelete 

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 16/2005. (XII. 14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról 
szóló 16/2005.(XII. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 20.§ (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
(3) Évente két alkalommal – igazolt rendkívüli élethelyzet esetén – 50.000 Ft összeghatárig adható 
átmeneti segély a kérelmezőnek, jövedelemi helyzetétől függetlenül. 
 

2.§ 
A Rendelet a következő, 30/A.§-al egészül ki:  
30/A.§ (1) A – (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő – szociálisan rászoruló személyek részére, 
az önkormányzat, a téli fűtéshez szükséges tüzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában 
támogatást nyújt, az 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet 1. mellékletében megállapított összmennyiség 
erejéig. 
(2) Szociális célú tűzifa támogatásában részesül az alábbi jogcímek egyikének a fennállása esetén – 0,98 
m3 mennyiség erejéig – az a személy, aki a rendelet hatálybalépésekor  
a) gyermekvédelmi támogatásban részesül 2 vagy több gyermeket nevel,  
b) gyermekvédelmi támogatásban és lakásfenntartási támogatásban is részesülő,  
c) lakásfenntartási támogatásban részesül akivel együtt élő Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény szerint közeli hozzátartozója gyermekvédelmi támogatásban részesül,  
d) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül és ő vagy vele együtt élő Polgári törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény szerint közeli hozzátartozója gyermekvédelmi támogatásban és 
lakásfenntartási támogatásban is részesül.  
(3) Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult. 
(4) A támogatás, csak egy jogcímen – ugyanazon lakcímen, azonos lakóingatlanban élők közül csak egy 
jogosultnak – állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  
(5) A jogosultakat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló törvény szabályai 
szerint szerkesztett egyedi határozattal kell értesíteni. 
 

Záró rendelkezések 
 

3.§ 
 

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 

Sebők Lajos      Jurics Tamás 
polgármester        körjegyző  

 
E rendelet 2012. december 20. napján kihirdetésre került. 
 
         Jurics Tamás 
           körjegyző 
 


