
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2017.(…..)  önkormányzati rendelete 

az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 4/2015.(III.09.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. 

§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 
 

1. § 
 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 

és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 4/2015.(III.09.)   önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) 2.§ (2) bekezdés d.) pontja helyébe  a következő rendelkezés lép: 

 

„(d) gyógyszerköltséghez kapcsolódó települési támogatás ” 

 

2. § 
 

 A rendelet 4.§ (6)  bekezdése helyébe  a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A rendkívüli települési támogatást úgy kell megállapítani, hogy az adott támogatás 

minimális összege legalább 5.000,- Ft legyen, és összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

összegét nem haladhatja meg.” 

3. § 
A rendelet 4.§ (8) bekezdése  helyébe  a következő rendelkezés lép: 

 

„(8) Rendkívüli méltánylást érdemlő szociális válsághelyzetben (különösen: baleset, haláleset, 

betegség, elemi csapás) rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, akinek 

az egy főre számított havi családi jövedelme, családban élők esetén nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét , egyedül élő vagy gyermekét 

egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében az egy főre számított havi családi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hét és félszeresét.” 

4. § 
A rendelet 4.§ -a új (10) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(10) Rendkívüli méltányosságból települési támogatás akkor állapítható, ha a szociális 

válsághelyzet enyhítésére a támogatást kérelmező személy egyéb települési támogatási forma 

igénybevételére nem jogosult, vagy a támogatásra jogosult lenne, azonban az adott települési 

támogatási formában adható maximális támogatás a kialakult szociális krízishelyzet 

enyhítésére érdemben nem lenne alkalmas.   ” 



5. § 
 

A rendelet 8.§ (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A gyógyszertámogatás egy éven belül egyszer igényelhető, melynek mértéke a 

kérelmező igazolt éves gyógyszerköltségének 25 %-a azzal, hogy a támogatás  

összegét 500 forintra kerekítve kell meghatározni, legfeljebb azonban 40.000,- Ft. 

 

(6)A gyógyszertámogatás utalvány formájában kerül megállapításra, amelyet az   

Önkormányzattal szerződésben álló gyógyszertárban lehet levásárolni.” 

 

6.§ 

 

A rendelet 9.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (1) A temetési költségekhez való hozzájárulás adható, az eltemettető részére, amennyiben 

egy főre számított havi családi jövedelme, családban élők esetén nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát, egyedül élő vagy gyermekét egyedül 

nevelő szülő vagy gyám esetében az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hat és félszeresét. 

(2) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított hozzájárulás összege 

30.000,- Ft.” 

7.§ 

 

 

(1)Ez a rendelet az 5.§ kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő 

napon hatályát veszti.  

(2) Ez a rendelet 5.§-a 2018. január 1-jén lép hatályba.  

 

 

Csorba János         Percze Szilvia 

polgármester         jegyző   

  

            

A rendeletet a képviselő-testület a …………. ülésén fogadta el, a rendelet kihirdetésének 

napja: …………………….          

    

 

 

Percze Szilvia 

       jegyző  

 


