
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2013.(XII.19.) számú rendelete 
a szociális ellátások helyi szabályairól

szóló 12/2009. ( VII.1.) rendelet módosításáról
valamint 

a
az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2004.( IV.1.)

rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.§ (2) bekezdésében,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§, 32. § (1)
és   (3)  bekezdésében biztosított  jogkörénél  fogva a  szociális  ellátások helyi  szabályairól  szóló
12/2009. (VII.1.) rendeletét ( a továbbiakban: SZR ), valamint az önkormányzat által biztosított
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2004. (IV.1.) rendeletét ( a továbbiakban: GYR ) az alábbiak
szerint módosítja: 

                                                                               1.§

A SZR. 5.§ (1), (2), (3), (4), (5) bekezdéseiben, 6.§ (1) és (3) bekezdéseiben, 7.§ (3) bekezdésében,
és 14.§ (2) bekezdésében a „ Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti és Szociális
Intézmény „ meghatározás helyébe az „ önkormányzati társulás keretében működő Pannonhalma
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szociális Intézmény „ meghatározás lép.

                                                                               2.§   

A SZR. 14.§ (2)  bekezdésében a „  Pannonhalma Többcélú  Kistérségi  Társulás  Radnóti  Miklós
Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  „  meghatározás  helyébe  a
„  Pannonhalma  Radnóti  Miklós  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény
„ meghatározás lép.  

                                                                              3.§

A  SZR átmeneti  segélyről  szóló  9.§-a,  és   10.§-a,  valamint  a  temetési  segélyről  szőlő  11.§-a
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„ Önkormányzati segély

9.§

(1) Az  önkormányzat  a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került,  valamint
időszakosan vagy tartósan  létfenntartási  gondokkal  küzdő személyek  részére  önkormányzati
segélyt nyújt. 

(2) Az önkormányzat  önkormányzati  segélyben elsősorban azokat  a  személyeket  részesíti,  akik
önmaguk,  illetve  családjuk  létfenntartásáról  más  módon  nem  tudnak  gondoskodni,  vagy
alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegség, haláleset, elemi
kár elhárítása, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, iskoláztatása, a
gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, a



gyermek családba való visszakerülésének elősegítése költségei  – vagy a gyermek hátrányos
helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.   

(3) Az önkormányzati segély annak nyújtható, akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének: 

a) családban élők esetében 130 %-át

b) gyermekét    egyedül   nevelő    szülő    vagy    tartós    és    súlyos   beteget gondozó személy 
    esetében 150 %-át

c)egyedül élő személy esetében 150 %-át.

(4) Az  önkormányzati  segély  összege  a  segélyezett  összes  körülményeinek  mérlegelése
függvényében 3000,-Ft-tól 10.000,-Ft-ig terjed. Egy naptári évben ugyanaz a személy legfeljebb
két alkalommal részesíthető önkormányzati segélyben.

(5) Az önkormányzati  segély  természetben  is  nyújtható,  melynek  lehetséges  formái különösen
élelmiszer csomag vásárlása a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat és Szociális Intézmény
közreműködésével,  élelmiszer  vásárlási  utalvány nyújtása,  tüzelőanyag  vásárlás  támogatása,
közüzemi  díjak  támogatása,  tankönyv  és  tanszer  vásárlás  támogatása,  gyermekintézmények
térítési díjának támogatása..

(6) Az önkormányzati segély meghatározott időszakra havi rendszerességgel is nyújtható.

10.§

(1) Az önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes
kölcsön formájában is nyújtható, ha a kérelmező baleset, haláleset, betegség, elemi kár vagy
más előre nem látható ok miatt kerül rendkívüli élethelyzetbe, és az összeg a gyógykezeléshez,
mindennapi életvitelhez szükséges eszköz beszerzéséhez vagy a károk elhárításához szükséges
(vis maior helyzet).

(2) Az (1) bekezdés szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb 120.000.-Ft, visszafizetésének
időtartama legfeljebb 24 hónap lehet.

(3) A  kölcsön  megállapításáról,  a  visszafizetés  időtartamáról,  módjáról  határozatban  kell
rendelkezni; amelyben fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is.

(4) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal támogatási szerződést kell kötni. A visszafizetés
biztosítására a kérelmező ingatlanára jelzálogjogot kell bejegyeztetni.

(5) A kamatmentes  kölcsönnel  kapcsolatos  kérelmek  elbírálása  a  képviselő-testület  hatáskörébe
tartozik.

11.§

(1) Önkormányzati segély az elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulásként is  
nyújtható  azon  pannonhalmi  lakóhellyel  rendelkező  eltemettető  személyeknek, akiknek  a  
temetési  költségek  viselése  a  saját  vagy  családjuk  létfenntartását  veszélyezteti.  Az  
önkormányzati  segély  összege  ebben  az  esetben  a  helyben  szokásos  legolcsóbb  temetés  
költségének 15 %-a . A helyben szokásos legolcsóbb temetés 200.000. Ft.



(2) Az önkormányzati segélyt a temetés napját követő három hónapon belül lehet kérelmezni. A
kérelemhez csatolni kell a temetésről gondoskodó személy nevére kiállított számlákat. „

4.§

A SZR. a közgyógyellátásról szóló 13,§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„  (1)  A képviselő-testület  közgyógyellátásra  való  jogosultságot  állapít  meg  az  Sztv.  50.§  (3)
bekezdésében foglalt esetben. ( méltányossági közgyógyellátás) „

                                                                               5.§ 

A GYR. 3.§ (1) bekezdés a., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
.
„ a., pénzbeni és természetbeni ellátások: tankönyvtámogatás „

                                                                                6.§ 

A GYR. 8.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„  (2) A pénzben fizetett tankönyvtámogatás a határozat kézhezvételét követő 3 napon belül kerül
kifizetésre  a  Polgármesteri  Hivatal  házipénztárából.  Erről  a  határozatban  tájékoztatni  kell  a
támogatás felvételére jogosultat.” 
                                                                                 7.§ 

A GYR. 8.§ (3) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„  (3)  Amennyiben  a  támogatás  összege  nem fedezi  a  tankönyv,  tanszer  árát,  a  különbözetet  a
kötelezettnek kell megfizetnie. „
  
                                                                                  8.§

(1) E rendelet 2014 január 1-jén lép hatályba.
.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a GYR. a rendkívüli gyermekvédelmi

ellátást szabályozó  2.§ (3) bekezdése, 4. §-a, 6.§-a, 7.§ (2) és (4) bekezdése,valamint 8.§ (2)
bekezdése.  

A testületi ülés napja: 2013. december 19.

Bagó Ferenc              Kovács Szabolcs
polgármester                   jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2013. december 20.             Kovács Szabolcs
                    jegyző 
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