




























Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (...) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek 

módosításáról 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk 

(1) bekezdése a) pontjában, 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2016. (XI. 4.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„10. § (1) A Képviselő-testület a hatáskörök gyakorlását a (2) bekezdésben meghatározott 

esetben a Költségvetési és Szociális Bizottságra, a (3) bekezdésben meghatározott esetben a 

polgármesterre, a (4) bekezdésben meghatározott esetben a jegyzőre ruházza át. 

(2) A Költségvetési és Szociális Bizottság dönt a következő települési támogatások ügyében: 

a) ápolási célú települési támogatás, 

b) hiányszakon tanulók települési támogatása, 

c) kelengye célú települési támogatás, 

d) közgyógyellátási célú települési támogatás, 

e) megváltozott munkaképességűek települési támogatását, 

f) otthonteremtési célú települési támogatás, 

g) tanévkezdési célú települési támogatást, 

h) rendkívüli települési támogatást. 

(3) A polgármester dönt a következő települési támogatások ügyében: 

a) gyermekétkeztetési célú települési támogatást, 

b) időskorúak települési támogatását, 

c) jövedelempótlási célú települési támogatást, 

d) kegyeleti célú települési támogatást, 

e) rendkívüli települési támogatást. 

(4) A jegyző dönt a lakhatási célú települési támogatás ügyében. 

(5) A települési támogatásra az a személy válhat jogosulttá, aki Taktaharkányban legalább 5 

éve állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Taktaharkányban lakik.” 

 

 

2. § (1) Az R. 19. § (3) bekezdés b) pontjában a „230%” szövegrész helyébe a „220%” szöveg 

lép. 

 

(2) Az R. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A lakhatási célú települési támogatás összegét az egy főre számított havi jövedelemtől 

függően kell megállapítani az alábbiak szerint: 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-áig: 6.000 Ft/hó, 



b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-áig: 5.000 Ft/hó, 

c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összeg 220%-áig: 4.000 Ft/hó.” 

 

(2) Az R. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az otthonteremtési célú települési támogatás egyszeri összege 100.000 Ft és további 

a) 100.000 Ft egy gyermekkel rendelkező házaspárok esetén, 

b) 200.000 Ft két, vagy több gyermekkel rendelkező házaspárok esetén.” 

 

 

3. § Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2. bekezdése a következő g) ponttal 

egészül ki: 

„g) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott egyes feladatokat.” 

 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő 

ügyekre is alkalmazni kell. 

 

 

Taktaharkány, 2019. október 28. 

 

 

 

 

 

                       Dr. Szemán Ákos                                                Dr. Béni Gyula 

                            polgármester                                                            jegyző 

 


