
 
Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő testületének 

 
10/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete  

 
a szociális ellátásokról szóló  4/2012.(III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás,  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló, 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 32. § (3) bekezdésében valamint a 38. § (9) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 25.§ (2) 
bekezdés bb) pontjában és a 140/R.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Tarnaméra 
Községi Önkormányzat képviselő-testülete,  a szociális ellátásokról szóló   4/2012.(III. 08.) 
önkormányzati rendeletét  és a gyermekek pénzbeli és természetbeni és személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásáról szóló 5/2004.(IV.01.) önkormányzati rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

1.§. 
 
 (1) A  szociális ellátásokról szóló   4/2012.(III. 08.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: 
R.) 2 §. (5) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:  
„Az önkormányzati segély, a méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátással, 
valamint a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás igénybe vételével  kapcsolatos hatáskört 
a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.” 
 
 
 (2) Az R. 6 §. (1) bekezdése b) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:„önkormányzati 
segély” 
 
(3) Az R. 6 §. (1) bekezdése c) pontja hatályát veszti. 
 
(4) Az R. „Átmeneti segély 12 és 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ Önkormányzati segély 
12.§. 

 
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati segélyre való jogosultságot 

állapít meg azon személyek részére, akik önmaguk, családjuk létfenntartásáról más 
módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt 
anyagi segítségre szorulnak. 

 
(2) Az önkormányzati segély formája eseti önkormányzati segély. 

 
 
 

13. § 
 



(1) Eseti önkormányzati segélyre jogosult a 12. § (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek fennállása mellett az a személy, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem 
haladja meg.  

 
(2) Önkormányzati segélyben egy naptári évben egy háztartás négy alkalommal, közös 

háztartásban élők esetén egyszerre csak egy személy részesülhet. 
 

(3) Önkormányzati segély egyszeri legmagasabb összege a rászorultsághoz igazodóan 
maximum 14.000.- Ft, legkisebb összege 4.000.- Ft  lehet.  

 
(4) Ha a kérelmező azt kéri, vagy az önkormányzat a segély rendeltetésszerű 

felhasználását úgy látja biztosítottnak: a pénzbeli támogatás helyett természetbeni 
támogatást nyújthat. Ez lehet: Erzsébet utalvány, tüzelő, élelmiszer, ruházat, kiskorú 
gyermek étkezési díj hozzájárulása, gyógyszer.”   

 
(5) Hatályát veszti az R. 14., 15.  és 16. §-a. 
 
(6) Az R. 17. §. „Hevesi Kistérség Integrált Szolgáltató és Innovációs Központ” szövegrész 
helyébe az alábbi szövegrész lép:  „Dél-Hevesi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény” . 

 
2. §. 

 
(1) Hatályát vesztik a gyermekek pénzbeli és természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásáról szóló 5/2004.(IV.01.) önkormányzati rendelet 3-15. §-ai.  
 

3. §. 
 
Ezen  rendelet 2014. január  01. napján lép hatályba. 
 
 
Tarnaméra, 2013. december 12. 
 
 
 
  Tímár László      Vargáné Tóth Márta 
   polgármester              jegyző 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2013. december 12. napján kihirdetve. 
                                                                                 
         Vargáné Tóth Márta 
                   jegyző 
 
  


