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…/2018. (V. ...)  
 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  
 

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról  

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról 
szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) 
bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, a 132.§ (4) bekezdésében, valamint a 
gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében, 131. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1.§ 
 

A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
Temetési támogatás 
„14. § (1) A képviselő-testület temetési költségekhez való hozzájárulásként temetési támogatást nyújt, 
jövedelemviszonyokra tekintet nélkül, annak a Kéthely községben lakcímmel rendelkező személynek, aki 
a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy 
b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti, és 
c) aki nem részesül a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban.” 
 

2.§ 
 

(1) Jelen rendelet 2018. június 5-én lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 14. § (4) bekezdés c) pontja. 

 
Kéthely, 2018. május  … 
 
Molnár Balázs                                                                                   Nagy Gáborné   
polgármester                                                                                      jegyző 
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május…. 
  
Nagy Gáborné 
jegyző 
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Ügyiratszám: K/60/3/2018.              6. számú előterjesztés 
 

E L Ő T ER J E S Z T É S 
 

 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 31-i ülésére 
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól  

szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló ../2018. (V…..) önkormányzati rendelet  

 
I N D O K O L Á S A  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2015. (II.27.) önkormányzati  
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) módosítani szükséges, annak érdekében, hogy azon képviselő-
testületi szándék érvényesülhessen, miszerint a képviselő-testület a Kéthely községben lakcímmel 
rendelkező személynek, temetési költségekhez való hozzájárulásként, temetési támogatást nyújthasson, 
jövedelemviszonyokra tekintet nélkül. A község lakosságának mintegy 30 %-a 60 éven felüli, sok 
az egyedül élő személy, akinek a temetés költsége veszélyeztetné a saját létfenntartását. 
Az eltelt időszak tapasztalatai – elsősorban nyugdíj és béremelés -  felvetették az alaprendelet újabb      
módosításának igényét, melyet a községi önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete is lehető tesz. 
A jelenleg hatályos szabályozás szerint több hozzátartozó temetési támogatás nyújtására irányuló     
kérelmét a saját, illetve családja jövedelemviszonyaira tekintettel el kellene utasítania a bizottságnak. 

 
A rendeletet 2018. június 5-vel javasoljuk hatályba léptetni. 
 
A szociális bizottság 2018. május 24-én tartott ülésén előzetesen véleményezte a tervezetet, melyet 
változatlan tartalommal elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. 
 
 
Kéthely, 2018. május 24.   
 
 

                 Molnár Balázs 
           polgármester 


