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RENDELET-TERVEZET 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX…...) önkormányzati 

rendelete 

a szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 10/2021. (XII. 

2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 132. §. (4) bekezdés g) pontjában, illetve a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 18. §. (2) bekezdésében, 

valamint a 162. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 12. §. (2) bekezdése és 13. §. (1) bekezdés 8) 

pontjának feladatkörében eljárva, alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

(1) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 10/2021. (XII. 2.) 

önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester, kérelemre Újszülöttek 

támogatására települési támogatást állapít meg annak a Hegymagasi lakóhellyel rendelkező újszülött 

vele azonos lakcímen lakó szülőjének, akinek a családban az egy főre jutó jövedelme nem haladja 

meg a 250 000 Ft-ot és állandó Hegymagasi lakóhellyel rendelkezik és az 1. melléklet szerinti 

kérelem nyomtatványban foglalt adatokat közli és dokumentumokat becsatolja.” 

(2) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 10/2021. (XII. 2.) 

önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az újszülöttek támogatása a születés anyakönyvezését követő 90 napon belül igényelhető, mely 

benyújtási határidő elmaradása jogvesztő.” 

2. § 

(1) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 10/2021. (XII. 2.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 10/2021. (XII. 2.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 10/2021. (XII. 2.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 10/2021. (XII. 2.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 10/2021. (XII. 2.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
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3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Ez a rendelet 2022. ……………………. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

                   Gyurka Miklósné   Tóthné dr. Titz Éva  

                      polgármester                                                                jegyző 

 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022. ………………….. 

 

 

 

                    

 

Tóthné dr. Titz Éva  

                                     jegyző 
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1. melléklet 

„1. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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2. melléklet 

„2. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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3. melléklet 

„3. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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4. melléklet 

„4. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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5. melléklet 

„5. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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Végső előterjesztői indokolás 

Általános Indokolás 

A Képviselő-testület 2021. év végén megalkotta a szociálisan rászorulók részére megállapítható 

települési támogatásokról szóló 10/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendeletét. A Képviselő-testület, az 

eljáró ügyintézők, valamint az ügyfelek jelzése alapján a szociális rendelet módosítása elkészült. A 

rendelet tervezetben javításra kerültek a fenti jelzések alapján a hibák, valamint módosításra kerültek 

a mellékletek. 

Részletes Indokolás 

Az 1.§-ban került meghatározásra a támogatás igénylés pontosítása, 

A 2. §- ban szabályozásra kerültek a mellékletek, 

A 3. §-ban a rendelet hatályba lépése került megállapításra. 


