
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2018.(VII.23) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) rendelet 

módosításáról 

 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 

32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) 

bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

2. § 

 

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: 

Szt.), valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint Demecser Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2016. (IX.23.) rendelete 

(a továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörben: 

 

a) A polgármester megállapítja:  

aa) a szép korúak és 

ab) az újszülöttek részére járó támogatást, 

ac) dönt a köztemetés elrendeléséről, 

ad) a krízishelyzetben lévők támogatását. 

 

b) a Pénzügyi Bizottság dönt: 

ba) települési támogatás, rendkívüli települési támogatás megállapítása tárgyában, 

bb) a külön rendeletben szabályozott szociális tűzifa támogatás tárgyában. 

 

2. §  

 

A Rendelet a következő 15. §-al egészül ki: 

 

A krízishelyzetben lévők támogatása 

15. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában a krízishelyzet: a szociálisan rászoruló személy életében olyan 

közvetlen veszély, élethelyzet, különös méltánylást igénylő körülmény fennállása, amely azonnali 

beavatkozást igényel a veszély elhárítása érdekében. Ezekben az esetekben a sürgős intézkedés 

indokoltsága miatt nincs mód előzetes egyeztetésre, vagy testületi szerv összehívására. 
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(2) A polgármester átruházott hatáskörben, az e rendeletben meghatározattak szerint a 

krízishelyzetben lévő személyek részére eseti jelleggel támogatást nyújt.  

 

(3) A támogatás kérelemre indul. A támogatás megállapításához a kérelmezőnek saját és családja 

vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkoznia kell, illetve igazolnia kell azokat. Az eljárási 

rendelkezéseket a Rendelet 3. §-a tartalmazza. 

 

(4) A beérkezett kérelemről a polgármester soron kívül, mérlegelve dönt. Döntésénél figyelembe veszi 

a különös méltánylást igénylő körülményt, a családban életvitelszerűen együtt élő személy/személyek 

életmódját, szociális helyzetét/helyzetüket, valamint a rászorultságot.  

 

(5) A támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem 

ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. 

 

(6) A krízishelyzetben lévők támogatásának összege 3.000 Ft – 50.000 Ft lehet. A támogatás 

maximum kétszer adható az évben, éves összege családonként nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot. 

 

(7) A polgármester ezekről a döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen beszámol a 

képviselő-testületnek. 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

(2) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 

 

Demecser, 2018. július 23.   

   

   

Váradi László P.h. Inzsöl János 

polgármester  jegyző 

   

Ezt a rendeletet 2018. július 23. napján 9.00 órakor kihirdettem.  

  Inzsöl János 

  jegyző 

 

 

 

 

 

 

                                                              

    

 

                       

                                  

 

 

 


