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Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 

A szociális igazgatásról és ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

17/2017.(X.31.) Ör. számú rendelet módosításáról 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bek., 131. § (1) bekezdésben és 151. §. (9) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

következő rendeletet alkotja. 

1. § 

A szociális igazgatásról és ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017 (X.31.) 

önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) A 7. §. (12) bekezdésben, a 11. §-ban, a 16. §,-ban és 16/A. §.-ban foglalt ellátások megállapítása 

esetén a hatáskör a polgármestert illeti meg” 

2. § 

A szociális igazgatásról és ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017 (X.31.) 

önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Szociális Bizottság egyéni rászorultság alapján az étkezési térítési díjból kedvezményt adhat, 

ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj 400 %- át, 

gyermekét egyedül nevelő esetén 500 %-át.” 

3. § 

A szociális igazgatásról és ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017 (X.31.) 

önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az egyszeri támogatás kifizetése tárgyév december hónapjában postai úton történik. 

( 5) A támogatás mértéke évente egy alkalommal az egyedülálló nyugdíjas esetben 20.000.- Ft, 

egyéb jogosultak esetében 10.000.-. Ft,” 

4. § 

A szociális igazgatásról és ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017 (X.31.) 

önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Lakhatást elősegítő települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-

át, egyedülálló esetén 500 %-át” 

5. § 
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A szociális igazgatásról és ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017 (X.31.) 

önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Ápolási célú települési támogatás állapítható meg a Telki közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú családtag részére az alábbi feltételek 

együttes fennállása esetén   

az igénylő) 

„ad) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 400%- át, egyedül álló esetén 500 %-át,” 

6. § 

A szociális igazgatásról és ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017 (X.31.) 

önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A támogatás az önkormányzat által történő oltóanyag biztosításával történik.” 

7. § 

A szociális igazgatásról és ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017 (X.31.) 

önkormányzati rendelet „Védőoltások támogatása” alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki: 

„16/A. § 

(1) E rendelet alapján az önkormányzat természetben nyújtott települési támogatásként biztosítja a 

krónikus betegségben szenvedő 70 év feletti idős személy részére a tüdőgyulladás elleni védőoltás 

felvételét. A krónikus betegség meglétét és az oltás beadásának indokoltságát a háziorvosnak írásban 

kell igazolnia. 

(2) A támogatás a törvényes képviselő által, az (1) bekezdés szerinti megfelelés esetén, önkéntes 

alapon igényelhető. 

(3) A kérelmet a Hivatalnál az erre rendszeresített formanyomtatványon írásban lehet benyújtani.” 

8. § 

A szociális igazgatásról és ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017 (X.31.) 

önkormányzati rendelet 

a) 7. § (5) bekezdésében a „350” szövegrész helyébe a „400” szöveg és a „400%-át” szövegrész 

helyébe az „500%-át” szöveg, 

b) 7. § (6) bekezdésében a „350” szövegrész helyébe a „400” szöveg és a „400 %-át, 70 év feletti 

kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át” szövegrész 

helyébe az „500 %-át” szöveg, 

c) 7. § (7) bekezdés záró szövegrészében a „350 % -át” szövegrész helyébe a „400%-át” szöveg 

és a „400 %-át, 70 év feletti kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 450 %-át” szövegrész helyébe az „500%-át.” szöveg, 

d) 7. § (8) bekezdésében a „350 %-át,” szövegrész helyébe a „400 %-át” szöveg és a „400 %-át, 

70 év feletti kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át” 

szövegrész helyébe az „500 %-át.” szöveg, 

e) 7. § (9) bekezdésében a „10%-ánál” szövegrész helyébe a „25%-ánál” szöveg, 

f) 7. § (10) bekezdésében a „6” szövegrész helyébe a „10” szöveg és a „40” szövegrész helyébe 

az „50” szöveg, 
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g) 7. § (12) bekezdésében a „polgármester 50” szövegrész helyébe a „polgármester 

jövedelemhatártól függetlenül 50” szöveg 

lép. 

9. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Deltai Károly        dr. Lack Mónika  

  polgármester              jegyző 



4 

 

Részletes indokolás 

1-9. §  

1. §. 

A képviselő-testület a védőoltások esetén járó természetbeni támogatás és a születési támogatás 

esetén járó pénzbeli támogatás esetében az egyszerűbb, gyorsabb ügyintézés okán. 

2 § 

Az egyes szociális ellátások esetén az egy főre jutó jövedelemhatár megemelt összeghatáráról 

rendelkezik 

3.§ 

Az egyedül álló 70 év feletti nyugdíjasok részére járó települési támogatás megváltozott mértékéről 

rendelkezik. 

4.-5 és 8. § 

Az ápolási célú, a lakhatási célú, temetési települési támogatás esetén az egy főre jutó jövedelemhatár 

megemelt összeghatáráról rendelkezik. 

6.§ 

Mondattani pontosítás. 

7.§ 

A természetben nyújtott védőoltások biztosításának feltételeiről rendelkezik. 

9.§ 

E rendelkezés meghatározza a rendelet-tervezet a jogszabály hatályba lépését. 


