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a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:
Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.
§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következők szerint módosítja a
fenti számú rendeletet:

Bevezető rész az alábbiak szerint módosul:

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993.  évi  III.  törvény 4/A.  §-a,  valamint  a  2011.  évi  XXXIX.  tv.  13.§.  (Mötv.)
alapján  a  következő  rendeletet  alkotja.  A  Mötv.  41.§.(1)  bekezdés  3./  pontja
alapján  a  Képviselő  testület  átruházza  döntési  jogkörét  a  Szociális,
Egészségügyi Oktatási és Kulturális Bizottságra (SZEOKB), állandó feladatát és
hatáskörét az SZMSZ 4. sz. melléklete tartalmazza

8. §. bekezdése az alábbi szerint módosul:
A  Szociális,  Egészségügyi  Oktatási  és  Kulturális  Bizottságra  (SZEOKB)
települési  támogatásra  való  jogosultságot  állapíthat  meg  azon  személyek
részére,  akik  önmaguk,  családjuk  létfenntartásáról  más  módon  nem  tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, vagy a gyermek
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, a Szoc. tv. 45.§-a alapján.
Fentieken túl különös méltánylást igénylő egyedi elbírálás alapján a bizottság
eltérhet a rászorultsági feltételektől. 

9. §. bekezdése az alábbi szerint módosul:

A települési támogatás formái:
d)  a településen lévő általános iskolába,  valamint az óvodába járó gyermekek

természetbeni támogatásban részesüljenek
e)  a  településen  lévő  általános  iskolába  járó  gyermekek  iskolakezdési

támogatásban részesüljenek 
f)  az  önkormányzat  alkalmazásában  dolgozók,  valamint  a  település  területén

közfeladatot  ellátó  dolgozók  évente  1  alkalommal  természetbeni  vagy
pénzbeli települési támogatásban, valamint

g) egyéb ünnepi eseményhez köthetően, a településen állandó lakcímmel 
rendelkező lakos.



10. §. bekezdése az alábbi szerint módosul

(1)  Települési  támogatásra  jogosult  a  8.  §-ban meghatározott feltételek  fennállása
mellett az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 340 %-át
nem haladja meg, valamint a lakó környezetében ( lakóház, udvar) és a ingatlana
előtt  megfelelő  higiéniás  és  általános  rendet  tart,  és  gondozza.  (Háztartási
hulladék, ruhanemű, használati  tárgyak, bútorok, műanyag palackok stb.  nem
lehetnek szétdobálva.)

(3) Az egy alkalommal kifizetett rendkívüli települési támogatás maximum összege
30 000 Ft. 

(5)  A  rendkívüli  települési  támogatásra  való  jogosultságról  az  önkormányzat
képviselő-testületének  felhatalmazása  alapján,  sürgős  esetben  a  polgármester
dönthet, utólagosan tájékoztatja a Szociális, Egészségügyi Oktatási és Kulturális
Bizottságot.

(6)  Fentieken túl  különös méltánylást  igénylő  egyedi  elbírálás  alapján a  bizottság
eltérhet a rászorultsági feltételektől. 

11. §. bekezdése az alábbi szerint módosul

(1)  Gyógyszerkiadásokra  tekintettel  települési  támogatásra  jogosult  a  8.  §-ban
meghatározott feltételek fennállása mellett az a személy, akinek családjában az
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át, egyedül élő esetén 340 %-át nem haladja meg.

12. §. bekezdése az alábbi szerint módosul

(1)  A  köztemetés  költségét  nem  lehet  a  helyben  szokásos  legolcsóbb  temetési
költségnél magasabb összegben megállapítani.

(2) A települési önkormányzat különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b)
pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól 
...a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett
személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
300 %- át, egyedül élő esetén a 340 %-át,

(3)  Fentieken túl  különös méltánylást  igénylő  egyedi  elbírálás  alapján a  bizottság
eltérhet a rászorultsági feltételektől



13. §. bekezdése az alábbi szerint módosul

(1)  Az  étkeztetés  keretében azoknak a  szociálisan rászorultaknak a  legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy
a) jövedelmi  helyzete  miatt,  akinek  a  háztartásában  az  1  főre  jutó  havi
jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 340 %-át nem haladja meg,
g)  Fentieken  túl  egyedi  elbírálás  alapján  a  bizottság  eltérhet  a  rászorultsági
feltételektől

14.§. bekezdése az alábbi szerint módosul

(1).  Az  önkormányzat  az  étkeztetést  a  mindenkor  szerződtetett  üzemeltető
közreműködésével látja el.

Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

Palya Zoltán
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2020. szeptember 24.
Bag, 2020. szeptember 24.

Burghardtné Tóth Ilona
                    jegyző
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