






 
 

 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

…./2017. (….) önkormányzati rendelete 
 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

szóló 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(Tervezet) 
 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő–testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § 
(2) bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.9 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és 

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének 
kikérésével 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 

1. § A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016. (II.11.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 „13. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a 
személynek, akinek 

a) tartós betegség műtét, vagy baleset miatt jelentős jövedelem-kiesése 
következett be, vagy 

b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett szabálysértésből, bűncselekményből 
anyagi kár keletkezett, vagy 

c) nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság 
megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy 



dJ nagyobb összeg{l váratlan vagy előre nem látott kiadásai vannak, 
amelyeket önhibáján kívül nem tud kiegyenlíteni, vagy 

e) a gyermek nevelésével gondozásával a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásho� a gyermek családba történő
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek

f) családja egy főre Jutó Jövedelmének alacsony volta/ illetőleg egyéb
önhibáján kívül eső körülmény miatt a téli tüzelő anyag beszerzéséről
nem tud gondoskodni. A támogatás készpénzben vagy természetben
biztosíthatrt melyre vonatkozó kérelmet minden év november 6.
napjától november 10. napjáig lehet benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott esetekben a rendkívüli 
támogatás összege éves szinten maximum 100. OOO Ft. 

(3) 
,. 

(4) 

(5) 

Az {1) bekezdés f) pontban meghatározott támogatás maximális összege 
éves szinten 25.000 Ft és a támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak 
egy Jogosultnak állapítható meg függetlenül a háztartások számától. 

A (2) bekezdés alkalmazásában az (1) bekezdés f) pontja alapján 
biztosított támogatásnál a korábban megítélt rendkívüli települési 
támogatás összegét figyelmen klvül kell hagyni, de tekintettel kell lenni a 
más Jogdmen kapott támogatásokra/ illetve az éves költségvetésben 
biztos/t:ott keret felhasználásának mértékére. 

Az (1) bekezdés f) pontja alapján rendkívüli települési támogatásban csak 
az részeslthet� akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 
öregségi nyugd/j mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. 1/ 

2. § Ez a rendelet 2017. október hó 15. napján lép hatályba.

Kihirdetési záradék: 

' ifit'\ 
Molnár Oszkár 
polgármester 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelény 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. október 
..... napján kihirdetésre került. 

Edelény, 2017. október ... 

Dr. Vártás József 
jegyző 




