
 
 

Melléklet a 128/2022. számú előterjesztéshez 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelete 

a helyben biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló  

 23/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 

26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 

132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

l997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

 

A helyben biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 23/2020. (X. 

30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 14. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„14. § (1) Halálesethez nyújtott támogatásban részesíthető az a személy, aki elhunyt 

hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott.  

(2) Halálesethez nyújtott támogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre 

jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló 

kérelmező esetén a 400 %-át nem haladja meg.  

(3) A kérelemhez az 5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokon kívül csatolni kell  

a. a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,  

b. a temetés költségeit igazoló, a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli 

hozzátartozója nevére kiállított eredeti számlát.  

(4) Halálesethez nyújtott támogatás összege a temetkezési szolgáltató által kiállított számlával 

igazolt költség 10 %-a, legfeljebb 40.000.-Ft.  

(5) Nem állapítható meg halálesethez nyújtott támogatás, amennyiben az elhunyt személy 

eltemettetésére az Szt. 48. §-a szerinti közköltségen került sor.”    

  
 

2.  § 

A R. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(2) A születéshez nyújtott támogatás mértéke gyermekenként egységesen legfeljebb 15.000.-

Ft, amely babacsomag formájában kerül a jogosult részére az azt megállapító szerv által 

átadásra.” 

3. § 

 

A R. 16. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„16. § (1) Természetbeni juttatásként szilárd tüzelőanyag támogatás nyújtható a szociálisan 

rászoruló személynek  

(2) A szilárd tüzelőanyag támogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre 

jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló 

kérelmező esetén a 400 %-át nem haladja meg.  



 
 

(3) A szilárd tüzelőanyag támogatás iránti kérelmet szeptember 1. napjától március 31. napjáig 

lehet benyújtani.  

(4) A szilárd tüzelőanyag támogatás legfeljebb 3 m3 nagyságrendben nyújtható.  

(5) A szilárd tüzelőanya támogatás egy fűtési szezonban ugyanazon lakásra csak egy 

jogosultnak, és csak egy alkalommal állapítható meg.   

(6) A szilárd tüzelőanyag kiszállításáról Szada Nagyközség Önkormányzata a Szada-Nova 

Településfejlesztési Nonprofit Kft. útján gondoskodik.  

(7) Nem állapítható meg szilárd tüzelőanyag támogatás azon háztartás részére, amelyre nézve 

a 10. § szerinti lakhatáshoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott 

támogatás került megállapításra.”  

 

4. § 

 

A R. 17. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(4) A rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb havi 40.000.-Ft, amely a kérelem 

benyújtásától számított legfeljebb egy év időtartamra állapítható meg.”  

 

5. § 

 

A R. 18. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(3) A rendkívüli élethelyzetbe került személy részére nyújtott rendkívüli támogatás összege a 

többletkiadással megegyező összeg, legfeljebb azonban 250 000 Ft.”    

 

 

6. §  

 

E rendelet 2023. január 01. napján lép hatályba. 

 

Szada, 2022.  november 24. 

 

 

Pintér Lajos Dr. Finta Béla 

polgármester jegyző 

  

 

 

Záradék: 

  

A rendelet kihirdetése 2022.  november 25. 

napján megtörtént. 

 

                                           

 Dr. Finta Béla 

     jegyző 

 

 

 

  

  



 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A rendelet éves felülvizsgálata során javasoljuk a települési támogatások mértékét, illetve a 

jogosultságot meghatározó egy főre eső jövedelemhatárokat megemelni. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1-5. § Módosító rendelkezést tartalmaz 

6.§ Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

Várható társadalmi, gazdasági hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi 

hatásai ugyan nem jelentősek, de az érintettek életminőségére, szükségleteik kielégítésére 

pozitívan kihatnak. 

 

Gazdasági, költségvetési hatás: nem releváns 

 

Környezeti, egészségügyi következmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti 

következményei nem kimutathatók.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a rendeletben foglaltak végrehajtásának 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

Egyéb hatás: nincs 

 

A rendelet megalkotása: szükséges/nem szükséges  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: adott 

- szervezeti: adott 

- tárgyi: adott 

- pénzügyi: adott 

 
 

 


