
1 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 
25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) 
bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) 
bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 
115. § (3) bekezdésében és 132. § (4) d) és g) pontjaiban és 134/E. §-ban kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
"12. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személy: 

a) akinek családjában legfeljebb 4 személy él és az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, vagy 

b) akinek családjában 4-nél több személy él és az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, vagy 

c) aki egyedül él és a jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 400 %-át. 

(2) A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
"12. § (4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglaltaktól eltérően rendkívüli települési 
támogatást lehet megállapítani, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő." 

(3) A Rendelet 12. § (5) bekezdés c)-d) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 
"12. § (5) [A (4) bekezdésében meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában igazoltan:] 
c) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék, közös költség tartozás 
halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, 
d) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság 
megállapításának elhúzódása miatt késik vagy" 

(4) A Rendelet 12. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
"12. § (5) [A (4) bekezdésében meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában igazoltan:] 
e) önhibáján kívül olyan többletkiadás keletkezett, amelyet viselni önerőből nem tud, és 
a kérelmező vagy a családja megélhetését veszélyezteti." 
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2. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után 
indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 Grőber József Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Magyarpolány, 2016. december 20. 
 
 
 Dobosi Gergely 
 jegyző 


