
KUNCSORBA KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

1/2014. (I.10.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
                               8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a  szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következıket rendeli el: 

 
1. § A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) bevezetı rendelkezése 
helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„Kuncsorba Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének bb), bc) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) 
bekezdésében, 37/A. § (3), (4) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) 
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következı rendeletet alkotja.„ 

 
2.§. A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „2. §  E rendeletben szabályozott ellátások a következık: 
   
  a) szociális ellátások: 
   aa) aktív korúak ellátása 
   ab) önkormányzati segély 
   ac) méltányossági közgyógyellátás 
 
  b) gyermekek és fiatal felnıttek pénzbeli támogatása 
 
 
3.§. (1) A R. 12. §-át megelızı cím helyére az alábbi szövegrész kerül: 
 
 
 „ Önkormányzati segély” 
 

(2) A R. 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
idıszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személy részére 
önkormányzati segélyt kell megállapítani, amennyiben az egy fıre számított 
havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 130 %-át, egyedül élı esetén annak 200 %-át nem haladja 
meg.” 
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 (3) A R. 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2)  Önkormányzati segély évente legfeljebb kettı alkalommal adható.” 
 
 (4) A R. 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(3)  Az önkormányzati segély összege esetenként 2.000-Ft.” 
 
 (5) A R. 12. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(4)  Önkormányzati segélyt egy családból csak egy személy részére lehet 
megállapítani.” 

 
 
4.§. (1) A R. 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) Elhunyt közeli hozzátartozó eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásként a számlával igazolt, helyben szokásos legolcsóbb temetési 
költségek 10 %-ának megfelelı mértékő önkormányzati segély állapítható 
meg annak a személynek, akinél az egy fıre számított havi családi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 
%-át, egyedül élı esetén annak 450 %-át.” 

 
 (2) A R. 13. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(4)  Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély iránti kérelemhez 
csatolni kell a kérelmezı nevére kiállított, az eltemettetés költségeit igazoló 
számlákat.” 

 
5.§. (1) A R. 17. §-a  elıtti cím helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

„ Gyermekek és fiatal felnıttek pénzbeli támogatása” 
 
 (2) A R. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„17.§ (1)  Az önkormányzat pénzbeli támogatásban részesíti azt a gyermeket, fiatal 
  felnıttet, akinek családja idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
  létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, különösen 
  betegség, elemi kár, beiskolázás miatt keletkezı többletkiadások, melyeket 
  igazolni kell. 

 
(2)  Pénzbeli támogatást elsısorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermeket nevelı család igényelhet. 
 

(3)  Pénzbeli támogatás évente legfeljebb kettı alkalommal adható. 
 
(4)  A pénzbeli támogatás összege gyermekenként és alkalmanként 2.500.- Ft.” 
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7.§. A R. 23. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(4)  A kérelem elbírálását megelızıen a Gyermekek és fiatal felnıttek pénzbeli 
támogatása iránti és önkormányzati segélykérelmek esetében helyszíni 
környezettanulmányt kell készíteni évente egy alkalommal. Sürgıs esetben, 
amennyiben a kérelmezı életkörülményei az azonnali segítséget indokolják, 
ettıl el lehet tekinteni. Egyéb ellátások esetében a hatáskör jogosultja dönt a 
környezettanulmány szükségességérıl.” 

 
 
8.§. A R. 26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„26.§. A polgármester átruházott hatáskörben az alábbi önkormányzati hatósági 
 ügyekben dönt: 

 
a) önkormányzati segély, 
b)  méltányossági közgyógyellátás, 
c)  gyermekek és fiatal felnıttek pénzbeli támogatásának 
megállapítása.” 

 
Záró rendelkezések 

 
9.§. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától 

  indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a R. 12. § (5) bekezdése, a R. 13. §-át 
megelızı cím, a R. 13. § (2) bekezdése, (3) bekezdése, (5) bekezdése és (6) 
bekezdése hatályát veszti. 

 
(3)  E rendelet a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. 

 
 
Kuncsorba, 2014. január 9. 
 
 
                            Rédai János 

polgármester 
Hegedős László 

jegyzı 
 
Z á r a d é k : 
 
A rendelet kihirdetve: 
Kuncsorba, 2014. január 10. 
 

 
Hegedős László 

jegyzı 


