
 
RAPOSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

13/2019 (XI.12.) önkormányzati rendelete 
 

a települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 
132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) 
bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 12. § helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
(1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan 

vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére rendkívüli 
települési támogatást nyújt.  

(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásban részesíteni, 
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, 
vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, 
halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett 
gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének 
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások -, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 
segítségre szorulnak.  

(3) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a létfenntartást veszélyeztető 
élethelyzetbe került család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló és egyedül élő esetében a 400 %-át. 

(4) A téli megnövekedett lakásfenntartási költségekhez történő hozzájárulás érdekében 
rendkívüli települési támogatásban részesíthető évente egy alkalommal az a tárgyévben 65. 
életévét betöltő, vagy ennél idősebb személy, akinek a családjában az egy főre jutó nettó 
jövedelem nem haladja meg a havi 170.000.- Ft-ot. A kérelmet minden év október 01-től 
november 30-ig lehet benyújtani. 

(5) Az iskolába járás költségeihez történő hozzájárulásként rendkívüli települési támogatásban 
részesíthető az a család, amelynek gyermeke nem a kötelező felvételt biztosító általános 
iskolába jár, és családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a havi 
228.000.- Ft-ot. A támogatás iránti kérelem évente egy alkalommal szeptember 01-től 
november 30-ig nyújtható be.       

(6) A rendkívüli települési támogatás esetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak az 
Szt. 10. § (2)-(5) bekezdése alapján kerül megállapításra. Az egy főre jutó jövedelem 
számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő közeli 



hozzátartozóként kell figyelembe venni az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt 
személyeket.  

(7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson 
túl a (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító 
igazolást, nyilatkozatot.  
  

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Raposka, 2019. november 8. 
 
 

        Bolla Albert sk.       dr. Németh Mária Anita sk. 
      polgármester            jegyző 

 
 
 
 
Kihirdetve: 2019. november 12. 
 
 
                dr. Németh Mária Anita sk. 
                     jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


