
 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete 
 

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

igazgatás helyi szabályozásáról szóló 22/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 45.§ 47 §. és a 132 §-ai, (a továbbiakban: 

Sztv.) a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § - a, 

továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a alapján – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 22/2012.(VIII.10.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

( Hatáskörök rendezése) 

 

„3.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sztv.-ben és e rendeletében meghatározott pénben és 

természetben nyújtott szociális ellátásokat a polgármesterre ruházza át az alábbi feladat és 

hatásköröket: 

a)önkormányzati segély 

b) a Sztv. 43/B.§ (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat.” 

 

2.§ Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális 

és gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 22/2012.(VIII.10.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) III. Fejezet helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

„       III. Fejezet 

Önkormányzati segélyek 

11. § 

(1) Önkormányzati segélyre jogosult a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe 

került,valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, ha 

 

a) elemi kárt szenvedett, vagy 

b) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához 

c) iskoláztatáshoz 

d) a gyermek fogadásának előkészítéséhez 

e) diagnosztizált súlyos megbetegedésben szenved, vagy 

f) az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartásához; 

g) a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés; 

h) a gyermek súlyos betegsége, esetén. 

i) családjában halálozás történt és a temetés költségeit más módon nem tudja kifizetni  

 

(2) Önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja 

meg. 

 

(3) Az önkormányzati segély összege az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak fennállása esetén 

nem lehet magasabb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszerese. Az 



(1) bekezdés b)- h) pontjaiban meghatározottak fennállása esetén nem lehet magasabb, mint az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A (1) bekezdés i) pontjában felsorolt ok miatt 

megállapított önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit 

alapul véve 10.000 Ft. 

 

(4) A temettetés esetén az önkormányzati segélyre jogosult az elhunyt hozzátartozója vagy 

temettetéséről gondoskodó más személy, ha a temetési költségek viselése saját maga, vagy 

családja létfenntartását veszélyezteti. 

 

(5) A támogatás feltétele, hogy a temettetést számlával igazoló kérelmező a haláleset időpontjában 

települési állandó lakos volt. 

 

 

(6) A önkormányzati segély összegének felső határa a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költségeihez igazodik.  

 

(7) A helyben szokásos legolcsóbb temetés elismert költsége 100.000.-Ft. 

 

(8) Temettetésből adódó önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, akinek családjában az 

egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

másfélszeresét, egyedülélő kérelmező esetén kétszeresét nem haladja meg. 

 

12.§ Hallgatói juttatás (átmeneti segély keret terhére) 

 (1) Az Önkormányzat tanulmányi eredménytől függetlenül támogatásban részesíti azt a Kétpón 

állandó lakóhellyel rendelkező fiatalt, aki 

a) felvételt nyert az ország bármely főiskola, egyetem oktatási intézményének nappali tagozatára és  

b) tanulmányait első diplomájának megszerzése céljából folytatja. 

(2) A kérelmét az Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a 

felsőfokú intézménybe / főiskola, egyetem/ történt beiratkozásról szóló igazolást az adott félévre 

vonatkozóan, valamint nyilatkozat Bursa Hungarica ösztöndíjról 

(3) A kérelmet két alkalommal 

 a.) első félévben december 15-ig 

b.) második félévben április 30-ig 

lehet benyújtani. 

(4) A támogatás mértéke és folyósítása 

a) a támogatás mértéke 5000,- Ft/ hó, oktatási évenként. 

b) a támogatás vissza nem térítendő, és a kérelem benyújtásakor megkezdett félévre vonatkozik. 

c)támogatás megállapításáról, megszüntetéséről átruházott hatáskörben  a polgármester dönt. 

d) a támogatás megállapítását követő minden hónap 5. napjáig történő kifizetésről az Önkormányzat 

jegyzője gondoskodik. 

(5) Hallgatói juttatásra nem jogosult az, aki Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül.  

13.§ Szépkorúak támogatása 



A polgármester időskorúakra tekintettel 10.000 Ft egyszeri támogatást állapít meg azoknak a Kétpón 

állandó lakóhellyel rendelkezőknek , akik betöltötték a 90 életévüket. 

3.§ A rendelet 18.§-23.§-ai 14—19§-ra változik. 

 

4.§ 

(1)E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba,és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

 Boldog István  dr. Szűcs Attila 

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2013. december  hó 11. napján. 

 

 

 

 

        dr. Szűcs Attila 

jegyző 
 


