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N a p i r e n d: Az önkormányzati segély kialakításával összefüggésben a szociális és  

  gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása 

E l ő a d ó: Zsombok Lajos polgármester                      

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 

LXXV. törvény 2014. január 1. napjával bevezeti az önkormányzati segélyt a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott átmeneti 

segély és temetési segély, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyett, azok 

összevonásával.  

A törvénymódosítás célja az önkormányzati segély bevezetésével a szociális ellátórendszer 

átláthatóbbá tétele, az ellátások egyszerűsítése, az ügyfelek adminisztrációs terheinek és a 

nyújtható támogatási formák számának csökkentése a válsághelyzetek kezelését szolgáló 

három ellátás, az átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

összevonásával. 

 

2014. január 1. napjával lép életbe a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (Sztv.) 45.§-a, mely tartalmazza az önkormányzati segéllyel kapcsolatos 

szabályokat. 

Fenti jogszabályhely alapján új szabályozás: 

 

- Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik 

önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 

alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, 

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

iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek 

családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének 

elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 

segítségre szorulnak (Sztv. 45.§ (4)). 

- Az önkormányzati segélyek közé emeli a temetési segélyt, amely, mint önálló segélytípus 

2014. január 1. napjával megszűnik. 

- Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre 

számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, 

hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-

ánál (ez jelenleg 37.050,-Ft). 

- Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás 

megindítását követő 15 napon belül kell dönteni. 

- A méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos hatáskör a jegyzőről 

visszakerül a képviselő-testületre. A döntésre – a szakhatósági állásfoglalások megérkezését 

követően - 8 napos határidő került meghatározásra. 
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- 2014. január 1. napjával hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontja, mellyel a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatást, mint az önkormányzatok által adható segélytípust szüntet meg a 

jogalkotó. Ugyanakkor utal arra, hogy a települési önkormányzat képviselőtestülete a 

rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt 

rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg, az önkormányzati segélyezési 

rendszeren felül. 

 

Az önkormányzati segélyezés átalakítása következtében két helyi rendeletet kell 

felülvizsgálnia és módosítania a Képviselő-testületnek: 

- a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) 

önkormányzati rendeletet és  

- a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2006.(III.31.) önkormányzati rendeletet. 

 

Jelenlegi szabályozásaink illeszkednek az új önkormányzati segélyezés kereteihez, sőt azon 

túlmutató segélyformákat is meghatározott önkormányzatunk – gyógyszertámogatást, 

kamatmentes szociális kölcsönt; a gyermekvédelmi rendeletünk tankönyv- és bérlettámogatást 

– mely segély/ellátási formák további megtartását javaslom a Képviselő-testület számára.  

A törvényi szabályozás szerint azokat a személyeket indokolt önkormányzati segélyben 

részesíteni, akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt vagy a gyermek 

hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Helyi rendeleteink jelenlegi 

szabályozása mind a kétfajta segítségnyújtást szabályozza, mely jól illeszkedik a 2014. január 

1. napjától életbe lépő szabályozáshoz.  

 

A jövő évtől hatályba lépő szabályozás szerint az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, 

egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell 

szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 130%-ánál (jelenleg: 37.050,-Ft). Helyi rendeletünkben a jövedelemhatárnál 

különbséget tettünk család vagy egyedül élő személy tekintetében, melyet továbbra is 

alkalmazhatunk. Egy esetben szükséges a jövedelemhatáron módosítani, hogy a helyi rendelet 

összhangba kerüljön a szociális törvényben meghatározott keretszabállyal; mégpedig 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében a gyermekintézményi térítési díj átvállalása 

iránti kérelem esetén a jelenlegi 120%-ról a jövedelemhatárt meg kell emelnünk 130%-ra (a 

jelenlegi 34.200,-Ft-ról 37.050,-Ft-ra kell emelni) a családi jövedelemhatárt. Egyéb 

ellátásaink esetén meg tudjuk tartani változatlanul mind az ellátási formákat, mind pedig az 

azokhoz való hozzájutás feltételeit is. 

 

A települési önkormányzatok feladatfinanszírozás keretében kapnak támogatást a pénzbeli 

szociális ellátásokhoz. Ebben az évben kapott összeg előre láthatóan elegendő lesz a 

támogatások nyújtásához.  Azt azonban nem tudjuk megmondani, hogy mennyi lesz az erre a 

feladatra biztosított állami támogatás a következő évben/években, ezért a segélyezési rendszer 

átalakításával összefüggő módosítás során arra törekedtünk, hogy az ne járjon a finanszírozás 

emelkedésével, ugyanakkor a meglévő, működő ellátási formákat továbbra is megtartsuk. 

 

Javaslatunk szerint a Népjóléti, Oktatási, Művelődési, Sport- és Ifjúságpolitikai Bizottság 

döntsön (továbbra is) a 2014. január 1-től bevezetésre kerülő önkormányzati segélyekről; a 

temetési célú önkormányzati segéllyel kapcsolatos hatáskört továbbra is a polgármester 

gyakorolja. 

A változásokkal kapcsolatban egy hatáskör-módosítást javaslunk, miszerint méltányossági 

közgyógyellátási kérelmekről továbbra is a jegyző határozzon tekintettel arra, hogy a hatáskör 

eddig is hozzá került telepítésre törvényi szabályozás folytán, valamint az új, szűkre szabott 8 

napos döntési határidő is ezt teszi indokolttá.  
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A változásokat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/1999.(III.25.) rendeletének módosítás-tervezete tartalmazza, amely a jelenlegi testületi ülés 

tárgysorozatában megtalálható.  

 

A helyi szociális és gyermekvédelmi rendeleteink felülvizsgálata során szükséges volt a 

legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése is a rendeletek szövegén - 

amelyek érdemi változást nem eredményeznek. Egy esetben, a helyben szokásos legolcsóbb 

temetés költségének a közel 5 éve fennálló 150.000,-Ft-ban meghatározott összegét javasoljuk 

– a temetőüzemeltető állásfoglalása alapján – ……….,- Ft-ra módosítani.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezetek 

elfogadására. 

 

 

Lengyeltóti, 2013. december 12.          

 

 

         Zsombok Lajos 

           polgármester 

 

 

Készítette:    Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska   dr. Szatmári Ibolya 

aljegyző    jegyző 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete  TERVEZET 

 

a 6/2009.(III.27), 15/2009.(VIII.26.), 18/2009.(IX.25.), 28/2009.(XI.27., 7/2010.(IV.23.), 

22/2010.(XI.24.), 12/2011.(IV.1.), 18/2011. (VI. 29.), 21/2011. (VII. 29.), 25/2011. (IX. 1.), 

28/2011.(IX.30.), 5/2012.(I.31.), 6/2012.(III.1.), 22/2012.(VI.29.), 8/2013.(IV.26.) önkormányzati 

rendeletekkel módosított 

 

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

5/2009.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§ (3) bekezdésében, 26.§-ában, 132.§ (4) bek. g) pontjában, 

140/R.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: R.) 2.§ (11) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(11) A rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély egészben vagy 

részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást 

megállapító határozatban kell rendelkezni.” 

 

2.§ 

 

(1) Az R. 3.§ (3) bekezdés francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

{A Népjóléti, Oktatási, Művelődési, Sport- és Ifjúságpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben dönt:} 

 

„- önkormányzati segély iránti kérelmek elbírálásáról.” 

 

(2) Az R. 3.§ (4) bekezdés első francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

{A Polgármester átruházott hatáskörben:} 

 

„- megállapítja a temetési célú önkormányzati segélyt;” 

 

(3) Az R. 3.§ (5)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A Jegyző átruházott hatáskörben: 

- megállapítja a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot. 

 

(6) A bizottság, a polgármester és a jegyző döntése ellen a képviselő-testülethez fellebbezéssel lehet 

élni. 

 

(7) A 3.§ (4) bekezdés negyedik francia bekezdésében foglalt visszatérítendő támogatás nyújtására 

vonatkozóan jelen rendelet 15.§ (7) bekezdésének rendelkezései az irányadók.” 

 

 

3.§ 

 

 Az R. 13.§ „Átmeneti segély” cím helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Önkormányzati segély 
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13.§ 

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe 

került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére 

önkormányzati segélyt nyújt. Az önkormányzati segély pénzintézeti tevékenységnek nem 

minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. 

 

(2) Önkormányzati segély adható az (1) bekezdésben foglaltakon túl annak, akinek 

a) egészségi állapota, munkaképesség változása indokolja; 

b) önhibáján kívül létfenntartása más módon nem biztosítható; 

c) nyugdíjba vonulást követő időszakban az ellátás megállapításáig; 

d) szabadságvesztésből szabadult személy támogatására. 

 

(3) Önkormányzati segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 

egyedülálló esetén 200 %-át. 

 

(4) Az önkormányzati segély maximum összege a 14.§. (3) bekezdésben foglaltak kivételével 

10.000,-Ft, de rendkívüli méltányosságot indokló körülmény esetén ettől el lehet térni. 

 

(5) Az önkormányzati segélyre való jogosultság megállapításáról szóló határozatban rendelkezni 

lehet arról, hogy a készpénzben nyújtott segélyt a családgondozó részére kell kifizetni. A 

határozatban rögzíteni kell ennek okait is. 

 

(6) Önkormányzati segélyben egy naptári éven belül egy személy (család) három havonként 

részesíthető. 

 

(7) Évente egy alkalommal részesíthető önkormányzati segélyben az a személy (család), aki 

(amelynek tagja) az önkormányzat, vagy az önkormányzat jegyzője által megállapított, az Sztv. 

4.§. (1) bekezdés i) pontjában foglalt rendszeres pénzellátásban részesül. 

 

(8)  Természetben nyújtott átmeneti segély tekintetében a (4) bekezdésben meghatározott összegtől 

eltérően 20.000,-Ft-ig állapítható meg támogatás családok részére évi egy alkalommal.” 

 

4.§ 

Az R. 14.§ „Gyógyszertámogatás” cím helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

14.§ 

 

„(1) Alkalmankénti önkormányzati segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosító által 

nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatások díjaként is megállapítható. 

 

(2) Gyógyszertámogatási célú önkormányzati segély nyújtható annak, akinek a családjában az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200 %-át és havi gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 10%-át. 

 

(3) A segély összege az orvos által igazolt havi gyógyszerköltség 30 %-a. A támogatás maximum 3 

hónapra állapítható meg. Egyszeri legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét nem haladhatja meg.”  

 

 

5.§ 

 

Az R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:                                                        
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„15.§. 

 

(1) Az önkormányzati segély kivételes esetben, évente egy alkalommal pénzügyi szolgáltatási 

tevékenységnek nem minősülő kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtható annak a 

rászorult személynek, aki olyan átmeneti pénzzavarba került, vagy olyan rendkívüli kiadása 

merült fel, amely veszélyezteti saját és családja létfenntartását. 

 

(2) Szociális kölcsön formájában nyújtható önkormányzati segély állapítható meg különösen: 

- átmeneti megélhetési támogatásra, 

- elemi kár esetén, 

- temetési költségek fedezésére, 

- tartós fogyasztási cikk vásárlására, 

- váratlan súlyos betegség esetén, 

feltéve, hogy a kérelmező személye és jövedelmi viszonyai köztudottan garantálják a 

visszafizetést. 

 

(3) A kamatmentes kölcsön törlesztésének időtartama maximum 2 év. 

 

(4) Nem állapítható meg szociális kölcsön annak a kérelmezőnek, aki korábbi tartozását nem, vagy 

csak fizetési felhívások útján fizette ki.  

 

(5) A kamatmentes kölcsön maximum összege 50.000,-Ft. 

 

(6) A közös háztartásban élők részére kamatmentes kölcsön évente egy alkalommal nyújtható. 

 

(7) A kölcsön nyújtásáról az önkormányzat határozatot hoz, amely tartalmazza a támogatás 

felhasználásának célját és összegét, a visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes fizetése 

esetén a behajtás módját. 

 

(8) Az önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalának közgazdasági irodája negyedévenként 

ellenőrzi, hogy a kölcsön visszafizetése a szerződésben foglaltak szerint megtörtént-e. Hátralék 

esetén a behajtásról intézkedik.” 

 

6.§ 

 

Az R. 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„16.§ 

 

(1) Temetési célú önkormányzati segélyt állapíthat meg az önkormányzat annak, aki az elhunyt 

személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy 

tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve 

családja létfenntartását veszélyezteti.  

 

(2) A segély megállapításának feltétele, hogy a család egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 200 %-ánál, egyedül álló esetén annak 300%-ánál magasabb ne legyen. 

 

(3) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét …….,-Ft-ban határozza 

meg. 

 

(4) A temetési célú önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költségének 10 %-a. 
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(5) A segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani 

a Közös Önkormányzati Hivatalban. 

 

(6) Az önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a családban jövedelemmel 

rendelkezők jövedelemigazolását, a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított számlák 

eredeti példányát, és az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát amennyiben nem a haláleset helye 

szerint illetékes önkormányzattól kéri az ellátást.             

 

(7) A megállapított segély összegét, a határozat számát a jegyző az eredeti számlákra rávezeti.  

 

(8) Nem állapítható meg temetési célú önkormányzati segély annak a kérelmezőnek sem, aki 

tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján köteles az eltemettetésről gondoskodni.  

 

(9) A temetési célú önkormányzati segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester 

gyakorolja.” 

 

7.§ 

 

Az R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„17.§ 

 

(1) Gyermeknevelést elősegítő önkormányzati segély állapítható meg abban az esetben, ha a 

gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 

segítségre szorul. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: valamely családtag 

tartós betegsége, vagy ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés, illetve 

az elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli kiadás. 

 

(2) A segély egyszeri összege 1.000,-Ft-nál kevesebb és a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

összegénél magasabb nem lehet. 

 

(3) Gyermeknevelést elősegítő önkormányzati segély egy naptári éven belül gyermekenként 

legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg.  

 

(4) A segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező és családja egy főre jutó jövedelme  

 

a) gyermekintézményi térítési díj átvállalása iránti eljárás esetén nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át,  

b) egyéb esetben az öregségi nyugdíj 150%-át. 

 

(5) A segély pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni ellátásként 

nyújtható különösen, ha: 

a) a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díj-támogatására 

irányul; 

b) a kérelem benyújtását megelőzően nevelési-oktatási intézménynél térítési díj, illetve egyéb, a 

tanítással-neveléssel kapcsolatban felmerült költségek tekintetében hátraléka keletkezett; 

c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli támogatást 

nem a gyermekre fordítja. 

 

(6) A segély összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A határozatot indokolt esetben 

azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani.” 
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8.§ 

 

Az R. 1.§ (3) - (4) bekezdésben a „Magyar Köztársaság” szövegrészek helyére a „Magyarország” 

szövegrész lép. 

 

 

9.§ 

 

Hatályát veszti az R. 18.§ „Temetési segély” címe.                    

 

 

10.§ 

 

Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.                    

 

 

Lengyeltóti, 2013. december 20.       

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                          Zsombok Lajos     

                    jegyző                                                                                      polgármester  

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. december 21-én.                  

  

                                                                                              dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                        jegyző   
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete  TERVEZET 

 

a 6/2012.(III.1.) önkormányzati rendelettel módosított 

 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

8/2006.(III.31.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében, 29.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 140/R.§-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

R.) 3.§ (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

{A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja} 

 

„a) Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

 - bérlettámogatás, 

 - tankönyvtámogatás.”   

 

2.§ 

 

(1) Az R. 7.§ „Bérlettámogatás” cím (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:                    

 

„(1) Az önkormányzat a lengyeltóti állandó lakosú, középiskolai tanulmányokat folytató, bejáró 

tanulókat - tanulmányi félévenként – egyedi elbírálás alapján bérlettámogatásban részesíti, 

amennyiben a kérelmező és családja egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át. A támogatás összege a mindenkor érvényben lévő helyi 

költségvetési rendeletben meghatározott összeg keretén belül kerül megállapításra.” 

 

(2) Az R. 7.§ kiegészül az alábbi rendelkezéssel, egyúttal a szakasz számozása (1) – (4) bekezdésre 

változik: 

 

„(2) A bérlettámogatás összege 1.000,-Ft-nál kevesebb és a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

összegénél magasabb nem lehet.” 

 

 

3.§ 

 

 (1) Az R. 8.§ „Tankönyvtámogatás” cím (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:                    

 

„(1) Tankönyvtámogatásban részesíti az önkormányzat - egyedi elbírálás alapján – azokat a 

lengyeltóti állandó lakosú tanulókat, akik alap-, vagy középfokú oktatási intézményben iskolai 

tanulmányokat folytatnak, amennyiben a kérelmező és családja egy főre jutó jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.” 

 

(2) Az R. 8.§ kiegészül az alábbi rendelkezéssel, egyúttal a szakasz számozása (1) – (4) bekezdésre 

változik: 

 

„(2) A tankönyvtámogatás összege 1.000,-Ft-nál kevesebb és a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum összegénél magasabb nem lehet.” 
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4.§ 

Az R. 10.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(2) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat az alábbiak 

szerint biztosítja: 

a) Gyermekjóléti szolgáltatás: a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott 

Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézményén keresztül, 

 

b) Gyermekek napközbeni ellátása: 

 ba) óvoda – a saját fenntartásában lévő Lengyeltóti Kincsem Óvoda útján, 

 bb) gyermekek nappali étkeztetése – a Lengyeltóti Fodor András Általános Iskola 

intézményben ellátást igénybe vevők részére, 

 bc) bölcsőde - a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Lengyeltóti 

Alapszolgáltatási Központ intézményen keresztül.” 

 

5.§ 

 

Az R. 14.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

{Térítési díjak} 

 

„(3) Az intézményi térítési díjat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

5/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza.” 

 

6.§   

 

Az R.  

1. 4.§ (1) bekezdés „Polgármesteri Hivatalnál” szövegrész helyére a „Lengyeltóti Közös 

Önkormányzati Hivatal” szövegrész, 

2. 15.§ (1) bekezdés „Gyvt. 148.§(5) bekezdésben” szövegrész helyére a „Gyvt. 151.§-ban” 

szövegrész 

lép. 

 

7.§ 

 

Hatályát veszti az R. 

1. 2.§ (5) bekezdése, 

2. 4.§ (4) bekezdése, 

3. 6.§ „Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” címe, 

4. 13.§ (2) bekezdése. 

 

8.§ 

 

Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.                    

 

Lengyeltóti, 2013. december 20.       

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                          Zsombok Lajos     

                    jegyző                                                                                      polgármester  

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. december 21-én.                  

  

                                                                                              dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                        jegyző   


