
K i v o n a t  a  Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 8-i  
                      rendkívüli ülésén 
 

KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

4/2013. (III.08.)  
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 kapott felhatalmazás alapján a következı 
rendeletet alkotja. „ 

 
 
2.§. (1) A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „2. §  E rendeletben szabályozott ellátások a következık: 
   
  a) szociális ellátások: 
   aa) aktív korúak ellátása 
   ab) átmeneti segély 
   ac) temetési segély 
 
  b) gyermekvédelmi ellátás  
   ba) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” 
 
 (2) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „(1) Rendszeres szociális segély megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata szabályait 
 az Sztv. 37-37/C. §-ai tartalmazzák, és a végrehajtás során ezek rendelkezéseit          
 kell alkalmazni az e rendeletben szabályozott rendelkezések figyelembe vételével.” 
 
 (3) A R. 4. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „d) együttmőködni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
 Központ Törökszentmiklósi Kirendeltségével (továbbiakban: Kirendeltség), 
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 amennyiben az aktívkorú nem foglalkoztatott személy részére a Központ elhelyezkedést 
 elısegítı együttmőködést ír elı az abban foglaltak szerint,” 
 
 (4) A R. 4. § (2) bekezdésének e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 „e) együttmőködni a Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal Kuncsorbai 
 Kirendeltségével, továbbá a segély felvétele céljából – amennyiben annak folyósítása 
 nem folyószámlára történik – az elıírt helyen és idıben megjelenni, kivéve, ha ezen 
 kötelezettségét indokolt esetben (betegség, munkaviszony létesítése) nem képes 
 teljesíteni, amennyiben távolmaradását igazolni nem tudja, úgy az Sztv. 34. § (2) 
 bekezdésének b) pontjára figyelemmel az ellátásra való jogosultságának 
 felülvizsgálatára kerül sor.” 
  
 (5) A R. 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „(6) A rendszeres szociális segély természetben történı folyósítása az Sztv. 47.§ (2/a) 
 bekezdés alapján, az abban meghatározott mértékben történhet, 

 a) hátralékos tartozás esetén, a Központ ilyen irányú kérelmére, a gyermek vagy 
 gyermekek tanintézeten belüli étkeztetésének megtérítése formájában: a térítési díjat 
 utólag a tanintézet felé kell megtéríteni az erre irányuló kérelem beérkezését követı 
 hónapra járó segély terhére. 

 b) iskola által kötelezıen elıírt tankönyv megvásárlása formájában, a családgondozó 
 ilyen irányú kérelmére, hátralékos tartozás esetén: a tankönyvek árát a forgalmazó 
 illetve tanintézet felé kell megtéríteni, az ezirányú kérelem beérkezését követı hónapra 
 járó segély terhére. 
 c) Központ ilyen irányú jelzésére hátralékos közüzemi díj tartozás rendezésének 
 formájában, a szolgáltató felé az ezirányú kérelem beérkezését követı hónapra járó 
 segély terhére. 
 
 
3.§. (1) 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 az önkormányzat átmeneti 
 segélyt állapíthat meg, amennyiben az egy fıre számított havi családi jövedelem az 
 öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı esetén annak 150 %-át 
 nem haladja meg.” 
 
 (2) A R. 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „(2) Felnıtt korúak átmeneti segélye évente legfeljebb kettı alkalommal adható.” 
 
 (3) A R. 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „(3) A felnıttkorúak átmeneti segélyének összege esetenként 2.000-Ft.” 
 
 
4.§. A R. 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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 „(2) A létfenntartásában veszélyeztetettnek minısül az a személy, akinek az egy fıre 
 számított családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
 összegének 300%-át, egyedül élı esetén 450%-át.” 
 
 
5.§. A R. 15. §-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „15. § Az Sztv. 50. § (3) bekezdése szerinti közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan 
 rászorult személy, akinek esetében az alább meghatározott feltételek együttesen 
 fennállnak: 

 
 a) az egy fıre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
 legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élı esetén annak 250 %-át nem haladja meg. 

 
 b) havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
 legkisebb összegének 25 %-át.” 
 
 
6.§. (1) A R. 17. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „(3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évente legfeljebb kettı alkalommal adható 
 készpénzben, vagy természetben.” 
 
 (2) A R. 17. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „(4)33 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és alkalmanként 
 2.500.- Ft.” 
 
 
7.§. A R. 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „(2) Nem nyújtható szociális ellátás - az Sztv-ben meghatározott eseteket kivéve - annak 
 a személynek, aki olyan ingó és ingatlan vagyonnal rendelkezik, melynek 
 hasznosításából vagy értékesítésébıl szociális gondjait maga is képes lenne megoldani. 
 A vagyon tekintetében az Sztv. 4. § (1) bekezdés b.) pontjában foglaltakat kell 
 figyelembe venni.” 
 
 
8.§. A R. 26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „26. §. A polgármester átruházott hatáskörben az alábbi önkormányzati hatósági 
 ügyekben dönt: 
 

1. a) temetési segély, 
2. b) átmeneti segély, 

c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása. 
 
 
9.§. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı 
 ügyekben is alkalmazni kell. 
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 (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R. 3. §-a és az azt 
 megelızı „Idıskorúak járadéka” cím, a R. 6. §-a és az azt megelızı „Lakásfenntartási 
 támogatás” cím, a R. 11. §-a és az azt megelızı „Ápolási díj” cím, a R. 12. § (6) 
 bekezdése, a R. 14. §-a és az azt megelızı „Köztemetés” cím, a R. 16. §-a és az azt 
 megelızı „Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság” cím, a R. 18. §-a és az azt 
 megelızı „Óvodáztatási támogatás” cím, a R. 19. §-át megelızı „Kisdedek támogatása” 
 cím, a R. 23. § (6) és (7) bekezdése. 
 
 (3) E rendelet a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. 
 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

   Rédai János sk.      Hegedős László sk. 
                 polgármester                           jegyzı 
 
 
 
Kivonat hiteléül: 
Kuncsorba,2013.03.08. 
 
Nagy Lajosné 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2013. március 08. 

 
 

Hegedős László 
jegyzı 

 
 

 
 
 
 


