Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (II. 28.)
önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
10/2005. (X. 28 .) önkormányzati rendeletének módosításáról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 25. § (3) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45.
§-ában, 46. §-ban, a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2005. (X. 28 .)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„15. § Az ápolási díj összege a 14. § (1) bekezdésében meghatározott ellátás esetén az éves
központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a.”
2.§ A Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) Temetési segélyt annak a személynek kell megállapítani, akinek családjában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400 %-át.
(2) A temetési segély mértéke a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-a. A
helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150.000 forint.
(3) A kérelmet az elhalálozást követő 3 hónapon belül kell benyújtani.”
3.§ A Rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (3) Temetési segélyként nyújtott kamatmentes kölcsön összege nem haladhatja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. A kölcsönként folyósított
temetési segélyt 12 hónap alatt kell visszafizetni, de a hatáskörrel rendelkező ennél rövidebb
visszafizetési időt is megállapíthat.”
4.§ A Rendelet 22. §-a kiegészül a következő (5) bekezdéssel:
„(5) Temetési segélyként nyújtott kamatmentes kölcsön esetén a 21. § (1) bekezdés szerinti
temetési segély nem adható.”
5. § A rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontjában, a 4. § a) pont ae) alpontjában, a 21. § előtti
alcímben, a 22. § (1) bekezdésében, és a 23. §-ban a „temetési támogatás” szövegrész
helyébe a „temetési segély” szöveg lép.

6. § A Rendelet kiegészül a következő 28/A. §-al, melynek alcíme: Rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás:
(Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)
„28/A. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az időszakosan
létfenntartási gondokkal küzdő családban, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került családban gondozott gyermek, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg
a) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének másfélszeresét.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás legkisebb összege 1.000 Ft, legnagyobb összege
10.000 Ft alkalmanként és gyermekenként.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátásként – különösen tanszer,
ruházat, élelmiszer, gyógyszer megvásárlásával – is nyújtható.”
7. § A rendelet 29. § (2) bekezdés a) pontjában az „egyedül élő” szövegrész helyébe az
„egyedülálló” szöveg lép.
8. § (1) Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Lovászpatona Község Önkormányzata
Képviselő-testületének gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2006. (IV.19.)
önkormányzati rendelete és az azt módosító 3/2008. (II.18.) önkormányzati rendelete
hatályát veszti.
Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
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Ez a rendelet 2013. február 28. napján kihirdetésre került.
Horváth Mária
jegyző

