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E l ő t e r j e s z t é s  

  

a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális igazgatás helyi 

szabályozásáról szóló 22/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításához 

  

a Magyar Közlöny 96. számában jelent meg az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymó-

dosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) melynek 5.§-a és 6.§-a értelmében a tele-

pülési önkormányzat legkésőbb 2013 december 31-ig rendeletében szabályozza az önkormányzati segély 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. Az átme-

neti segély, a temetési segély, és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával létrehozandó ön-

kormányzati segély 2014. január 1-jével hatályba lépő szabályai a szociális igazgatásról és szociális ellátá-

sokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) átmeneti segély törvényi rendelkezéseinek alapul-

vételével kerültek kidolgozásra.    

 

Az új szabályozás az önkormányzati segély tekintetében:  

 

- kimondja, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújt önkormányzati segélyt, 

elsősorban azon személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 

gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások– így különösen betegséghez, halál-

esethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcso-

lattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a 

gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak,  

 

- bevezeti az egységes jövedelmi értékhatárt, ami nem jelent mást, minthogy az ellátás megállapításánál 

figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatár önkormányzati rendeletben szabályozott 

mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (37 050 forint) nem lehet ala-

csonyabb,  

 

- folyósítható meghatározott időszakra havi rendszerességgel vagy adható eseti jelleggel,  

 

- az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is megállapítható, melynek 

összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti 

annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszé-

lyezteti.  

 

- kimondja, hogy hivatalból is megállapítható  

 

- a mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárásokra általánosan irányadó 30 napos ügyintézési 

határidőt 15 napra csökkenti.  
 

Kétpó Község Képviselő-testületének a fentiek értelmében a módosítani szükséges a pénzben és természet-

ben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 

22/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint. 

  

Az Ör.-tervezetet a törvényben foglaltak figyelembe-vételével készítettük elő.  

Kérem a T. Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására. 

Kétpó, 2013. december 03. 

 

Boldog István 

polgármester 
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Törvényességi szempontból ellenőriztem, kifogást nem emelek. 

 

dr. Szűcs Attila 

jegyző 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet,hogy a rendelet módosítást vitassa meg és fogadja el. 

 

 

         Dr. Szűcs Attila 

           jegyző 

 

 


