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a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Eplény Községi 
Önkormányzat polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva, 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) bevezető része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, 
a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, 
a 2. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 6. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében és a 142/A. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, 
a 10. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a 11. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a 11/A. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, 
a 11/B. § (1)-(5) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, 
a 11/B. § (6) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, 
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a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:” 

 
2. § (1)  Az Ör. 7. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(1) Települési támogatásra jogosult az az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személy, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át, egyedül élő személy esetében a 350%-át. 

  (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemtől eltérően, ha a kérelmező 
egyedülállóként nevel gyermeket, a családban az egy főre jutó jövedelem nem 
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-
át. 

  (3) A települési támogatás összege 
  a) gyermeket nevelő család esetében alkalmanként és gyermekenként nem 

lehet  kevesebb  7000  Ft-nál  és  nem  lehet  több, mint  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege,  

  b) gyermeket nem nevelő család esetében alkalmanként és személyenként nem 
lehet kevesebb 5000 Ft-nál és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 75%-nál.” 

 (2) Az Ör. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(6) Az (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően évente egy 

alkalommal, legfeljebb 50 000 Ft összegű települési támogatást lehet 
megállapítani, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő.” 

 
3. §   Az Ör. 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(1) Települési támogatást kell megállapítani haláleset bekövetkeztekor az 

eltemettetőnek, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedül élő 
személy esetében az 600%-át. 

  (2) A települési támogatás összege koporsós temetésnél 60 000 Ft, 
hamvasztásos temetésnél 40 000 Ft.” 

 
4. §   Az Ör. 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10/A. § (2)   Az óvodáztatási támogatás összege nevelési évenként és 

gyermekenként 20 000 Ft. 

 
5. § (1)  Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba. 

 (2)  Hatályát veszti  
  1. az Ör. 11. § (2) bekezdése, 
  2. az Ör. 12. § (2) bekezdése. 
 
 
 

  Fiskál János     dr. Dancs Judit  
polgármester  Jegyző 
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Záradék: 
A rendeletet 2021. március 25. napjával kihirdettem. 
 
 

 dr. Dancs Judit 
 jegyző 

 
 

 


