
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazása 

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

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 

5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Gyermek fogadásának előkészítésére tekintettel települési támogatásra jogosult az a szülő, ) 

„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft-ot, 

és” 

(2) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 

5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A támogatás összege 50.000 Ft gyermekenként.” 

2. § 

(1) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 

6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatására jogosult az, a szülő,) 

„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft-ot, 

és” 

(2) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 

6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A támogatás összege: 50.000 Ft gyermekenként.” 

3. § 

(1) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 

7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Iskolakezdésre tekintettel települési támogatásra jogosult az az óvodás, általános - vagy 

középiskolás gyermek saját jogán, vagy a gyermekével azonos lakcímen élő szülő, ) 

„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft-ot, 

és ” 

(2) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 

7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



(Képzésre tekintettel települési támogatásra jogosult a nappali felsőoktatásban résztvevő 

kérelmező saját jogán, vagy a gyermekével azonos lakcímen élő szülő, ) 

„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft-ot, 

és” 

4. § 

Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 8. 

§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Közeli hozzátartozó eltemettetésére tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, ) 

„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft-ot, 

és” 

5. § 

Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 9. 

§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Települési támogatásra jogosult  

a) az az időskorú személy, aki a kérelem benyújtásakor a 65. életévét betöltötte, valamint  

b) a kérelem benyújtásakor a 18. életévét be nem töltött gyermek szülője,  

akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft-ot” 

6. § 

Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 

10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Gyógyszerkiadások viselésére tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, ) 

„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, és” 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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