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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2013. (XII. 31.) 

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) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
 
„(1) A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt az e rendeletben 
szabályozott: 

a) méltányossági közgyógyellátásról, 
b) méltányossági ápolási díjról,  
c) az önkormányzati segélyként nyújtható átmenti segélyről az e rendelet 18. § (2) 

bekezdésében és 20. § (3) bekezdésében  szabályozott ellátásoknál,    
d) az önkormányzati segélyként nyújtható  temetési segélyről, 
e) az étkeztetés igénybevételéről. 
f) szemétszállítási támogatásról” 

 
2.§  A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. § A Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokat: 
 
       a) Pénzbeli ellátások: 
 aa) aktív korúak ellátása 

ab) önkormányzati segély  
 ac)  méltányossági ápolási díj; 
 ad) első lakáshoz jutók támogatása; 
  

b) Természetben nyújtott szociális ellátások: 
ba) méltányossági közgyógyellátás 
bb) pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható 

önkormányzati segély  
bc) szemétszállítási támogatás 
 

c) Szociális szolgáltatások 
ca) étkeztetés 
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cb) házi segítségnyújtás  
cd) családsegítés” 

  
3.§  A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Szt. 37. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély 
folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (továbbiakban: 
Családsegítő Szolgálat).” 
 
4.§  A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, a szakasz címe helyébe a 
„Méltányossági ápolási díj” cím lép: 
 
 
„13. § Méltányossági ápolási díjat (továbbiakban: ápolási díj)  kell megállapítani az Szt. 43/B. 
§ (1) bekezdése szerint.”  
 
5. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„14. §  (1) A 13. § szerinti ellátás tekintetében a jogosultság megállapítása szempontjából 
figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének  150 %-a, egyedülálló esetén annak 200  %-a. 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében nem állapítható meg ápolási díj 
az Szt. 42. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl, ha az ápolt tartását, gondozását 
tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződésben vállalták.” 

 
6. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„16. § A méltányossági ápolási díj megállapítása során az Szt. 41 - 42. §-aiban foglaltakat, 
valamint a 44. § (2) – (3) bekezdéseiben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.” 
 
7. § A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a szakasz címe 
„Önkormányzati segély” címre változik: 
 
 „(1) Önkormányzati segélyként átmeneti segélyben (továbbiakban: átmeneti segély) kell 
részesíteni az Szt. 45.§ (1) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben azt a személyt, 
akinél az egy főre jutó jövedelem  

a) családban élők esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 
%-át 

b) gyermekét ( eit ) egyedül nevelő szülő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj  
legkisebb összegének150 %-át 

c) teljesen egyedülálló személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb  
összegének 250 %-át. 

 
nem haladja meg.” 
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8. § A Rendelet 21 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„21. § (1) Önkormányzati segélyként temetési segélyt (továbbiakban: temetési segély) annak 
a személynek kell megállapítani, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.” 
 
9. § A Rendelet 31 §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „31. § A képviselő-testület döntése alapján a célszerű felhasználás érdekében pénzbeli 
ellátás helyett, a pénzbeli ellátásra vonatkozó szabályozás alkalmazásával, az önkormányzati 
segély  természetbeni szociális ellátásként is adható.” 
 
 
10. § A Rendelet 35. § (2) bekezdése és 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„(2) Az ellátást biztosító intézmény neve és címe: 

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 
Székhelye:  8500 Pápa, Pálos tér 2.” 

 
 
11. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 28/A. § és a 29. § (3) bekezdése 
hatályát veszti. 
 
12. § Ez a rendelet a 2014. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
 
 
 Pintér Imre        Horváth Mária  
           polgármester             jegyző 
 
 
 
Ez a rendelet 2013. december 31. napján 10 óra 30 perckor kihirdetésre került. 
 
 
 
 
         Horváth Mária  
               jegyző 

 
 

 


