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Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 2.) önkormányzati 
rendelete 

pénzbeli és természetben ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény a 92. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a 92. § (2) bekezdésében, 
továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

„(1) A kérelmezőt rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni az 5. § (2)-(3) bekezdésében 
meghatározott körülmények fennállása esetén, amennyiben 
a) egyedül élő, vagy gyermekét egyedül állóként nevelő kérelmező esetében az egy főre jutó havi 

nettó jövedelme a 120.000 Ft-ot, 
b) családban élőként az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 90.000 Ft-ot nem haladja meg. 

(2) A rendkívüli települési támogatás mértéke 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedhet. 

(3) Különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetben, amikor a segítség elmaradása a 
kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti, a rendkívüli települési támogatás mértéke 
150.000 Ft-ig terjedhet.” 

2. § 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(4) A gyermek születéséhez kapcsolódó települési támogatás összege gyermekenként 100.000 Ft.” 

3. § 

(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási 
szabályokról szóló 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) Gyermek neveléséhez kapcsolódó települési támogatásra jogosultak azok a gyermeket nevelő 
családok, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a 120.000 Ft-ot, 
egyedülálló szülő esetében a 150.000 Ft-ot. A középiskolai tanulmányaik végéig igényelhető a 
gyermekek után a támogatás.” 
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(2) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási 
szabályokról szóló 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(3) A gyermek neveléséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként kerül meghatározásra. A 
támogatás mértéke gyermekenként 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedhet.” 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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