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Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 2018. november 27. napján tartandó nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása  

Melléklet: rendelettervezet 

Előterjesztő: Tóth József Péter  

Előterjesztést készítette: Szabóné Vejtey Alice pénzügyi kolléga, Veilandics Eszter jegyző 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015 februárjában alkotta meg a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét. 

 

Az elmúlt évek során az önkormányzat által nyújtott támogatások összegei nem változtak, 

nem követték az inflációt, konkrét példával élve a temetkezési költségek megnövekedését, a 

gyógyszerárak emelését. 

Ennek megfelelően a hivatal elkészítette az összegek emelésére tett javaslatát, és a 

jövedelemhez kötött támogatások %-os vizsgálatát. 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  

3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A feltételek adottak. 

Személyi: Nem igényel további személyi feltételeket 

Szervezeti: Nem igényel szervezeti változást. 

Tárgyi: Nem igényel. 

Pénzügyi: A megemelt támogatási összegek az önkormányzat költségvetésben biztosított. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, amennyiben a fent részletezett változásokkal 

egyetért, járuljon hozzá a rendelet elfogadásához! 

 

Lipót, 2018. november 15. 

 

 

Tóth József Péter sk.                                                             Veilandics Eszter sk. 

    polgármester                                                                                Jegyző 
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RENDELET-TERVEZET 

 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  

3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § 

(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) 

bekezdésében és 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

következőket rendeli el: 

 

1. § A 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (2) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

11. § (2) Gyógyszertámogatásra az jogosult, aki családjában az egy főre eső havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400% -át, egyedül élő 

esetében annak 450%-át nem haladja meg. 

 

2. § A Rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

11.§ (5) A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott 

gyógyszerköltség, de legfeljebb havi 5.000.-Ft. 

 

3. § A Rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

13. § (1) b) az eltemettető családjában az egy főre eső családi jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át nem haladja meg.  

 

4. § A Rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

13.§ (4) A temetési támogatás összege: 30.000 Ft. 

 

5.§ A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

14. § (2) A születési támogatás nyújtásának együttes feltétele, hogy a gyermek 

születésének időpontjában a kérelmező és a gyermek Lipóti lakóhellyel rendelkezzen, 

továbbá családjában az egy főre eső családi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 800 %-át nem haladja meg. 

 

6.§ A Rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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14.§ (4) A születési támogatás gyermekenként egy alkalommal nyújtható, összege 

50.000 Ft. 

7. § (1) A rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba. 

(2) Rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. 

 

Lipót, 2018. november 27. 

 

 

Tóth József Péter      Veilandics Eszter 

polgármester        jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet 2018. november 27-én tartott 

ülésén elfogadta. 

 

Kihirdetve : 2018. november …. 

 

         Veilandics Eszter 

jegyző 

 


