
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő Testületének 11/2013.(XII.17.) önkormányzati 

rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2006(VI.30) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 25.§ (3) bekezdés b) pontjában és 132.§ (4) bekezdés g) pontjában, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) 

bekezdésében és 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és gyermekvédelem 

helyi szabályairól szóló 10/2006.(VI.30) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban : Rendelet) 4. §-a 
és az azt megelőző alcímmegjelölése helyébe a következő alcímmegjelölés és rendelkezés lép: 

 

„ Önkormányzati segély 
4.§ (1) A Képviselő-testület önkormányzati segélyben részesítheti azt az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyt - elsősorban a Sztv.45.§ (4) bekezdésében meghatározott 

esetekben - akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg 

a)  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át  
b) egyedül élő estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

 

(2) A Képviselő-testület önkormányzati segélyben részesítheti azt a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került - különösen betegség, elemi kár, előre nem tervezhető váratlan 

nagyobb összegű kiadás miatt – személyt, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem 

haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át 
b) egyedül élő estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 421% -át. 

 

 
 (3)Önkormányzati segélyben részesíthető – a temetést követő 30 napon belül - az a meghalt személy 

eltemettetéséről gondoskodó ináncsi állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó 

személy, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. 

 

(4) A megállapított önkormányzati segély alkalmanként nem lehet kevesebb mint 5000 Ft,  a (3) 

bekezdésben meghatározott esetben az önkormányzati segély összege  a helyben szokásos legolcsóbb 
temetés költségének(150.000 Ft) 10 %-a azaz 15.000 Ft. 

 

(5) Az önkormányzati segély adható természetbeni ellátásként is az Sztv. 47.§ (3) bekezdésében 
meghatározott formában. 

 

(6) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára ugyanazon rendkívüli 
élethelyzetre vagy okra való hivatkozással 6 hónapon belül ismételten benyújtott kérelemre - kivéve a 

(2), (3) bekezdésben foglalt esetet – önkormányzati segély nem állapítható meg.” 

 

2.§ A Rendelet 15.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„ (2) A Képviselő testület által átruházott hatáskörben a jegyző méltányosságból közgyógyellátásra 

való jogosultságot állapíthat meg annak a személynek 
a) akinek családjában az egy főre számított családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 220%-át, egyedül élő esetén 250%-át nem haladja meg, továbbá 

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 25%-át eléri.” 
 



3.§ A Rendelet 27.§ (1) bekezdés a), b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (1)  A megállapított pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítása az  Ináncsi Közös Önkormányzati 
Hivatal pénzügyi csoportja által történik az alábbiak szerint: 

a) a havi rendszerességgel folyósított támogatásokat utólag, minden hónap 5. napjáig 

b) az esetenként megállapított ellátásokat a döntést követő 8 napon belül .” 
 

4. § A Rendelet 26.§ (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 

  

„Önkormányzati segély az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon igényelhető az Ináncsi Közös 
Önkormányzati Hivatalban, melyhez csatolni kell a nem várt többletkiadások igazolásáról szóló 

dokumentumokat, iratokat melyre tekintettel az önkormányzati segélyt igénylik, valamint csatolni 

kell a jövedelemigazolásokat.” 
 

 

5. § A Rendelet e rendelet 1. mellékletével egészül ki. 
 

6. § A Rendelet  

  

a) 7.§ (5) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe „Ináncsi Közös 
Önkormányzati Hivatal” 

 b) 25.§ (7) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatalhoz” szövegrész helyébe „Ináncsi Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz” 
 c) 26.§ (3) bekezdésében a  „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe „Ináncsi Közös 

Önkormányzati Hivatal” 

d) 27.§ (3) bekezdésében a „ Polgármesteri Hivatalba” szövegrész helyébe  az „Ináncsi Közös 

Önkormányzati Hivatalba” 
szöveg lép. 

 

7.§  Ez a rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

8.§ Hatályát veszti a Rendelet 

a) 5.§-a és az azt megelőző alcímmegjelölés, 
b) 6.§ (1) bekezdése, 

c) 10.§(1) bekezdése, 

d) 11.§(1) bekezdés a) pontja, 

e) 12.§-a és az azt megelőző alcímmegjelölés, 
f) 13.§-a és az azt megelőző alcímmegjelölés, 

g) 15.§ (1) bekezdése, 

h) 16.§-a és az azt megelőző alcímmegjelölés. 
 

 

Kiss Péter       Nagyné Halmai Katalin  
polgármester       jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 

 
Ináncs, 2013.december 17. 

 

Nagyné Halmai Katalin 
jegyző 

 

 

 


