
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások
szabályozásáról szóló 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,

32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése, 
115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 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.§ Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  egyes  szociális  ellátások
szabályozásáról szóló  2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 6.§ (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)  A rendkívüli  települési  támogatás  természetbeni  ellátás  (élelmiszer,  tüzelő,  szociális  utalvány,  tankönyv,  iskolai
kirándulás, táborozás költségeihez való hozzájárulás, intézményi térítési díj) formájában is biztosítható, különösen akkor,
ha a kérelmező háztartásában védelembe vett gyermek él, valamint ha a család, illetve a kérelmező esetében, különösen a
gyermekek  körülményeinek,  érdekeinek  mérlegelését  követően  feltételezhető,  hogy  a  természetben  nyújtott  támogatás  a
célravezetőbb. Ebben az esetben a támogatás közvetlenül a szolgáltató vagy intézmény felé kerül megfizetésre.”

2.§ A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Települési támogatás nyújtható:
a) gyermekfogadás és gyermekszületéshez kapcsolódó költségek viseléséhez,
b) óvoda és iskolakezdéshez kapcsolódó költségek viseléséhez,
c) közeli hozzátartozó eltemettetéséhez szükséges költségek viseléséhez.
(2) Rendkívüli települési támogatás nyújtható a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek, családnak.”

3.§ A R. 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.§ (1) Települési támogatásra jogosult
a) a gyermek fogadás előkészítésére tekintettel az a szülő, egyedül élő várandós anya, aki a kérelem benyújtásakor legalább
egy  éve  Balatonrendesen  állandó  lakóhellyel  rendelkezik  és  életvitelszerűen  ott  él  és  a  gyermek  születésének  várható
időpontját megelőző két hónapon belül a kérelmet benyújtja,
b) a gyermekük születésére tekintettel azok a szülők, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő, aki a kérelem benyújtásakor
legalább egy  éve  a Balatonrendesen  állandó lakóhellyel  rendelkeznek és  életvitelszerűen  ott  él  és  a születést  követő  6
hónapon belül a kérelmet benyújtja,
c)  az  óvodás  gyermekekre  óvodakezdésre  tekintettel,  az  általános  és  középiskolás  nappali  tagozaton  tanulókra
iskolakezdésre  tekintettel  az  a  szülő,  vagy  gyermekét  egyedül  nevelő  szülő,  aki  a  gyermekével  azonos  lakcímen  él
életvitelszerűen és kérelmét legkésőbb a tanév megkezdését követően október 15. napjáig benyújtja. 
d) a közeli hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodó és Balatonrendesen állandó lakóhellyel rendelkező személy, ha a
haláleset bekövetkeztétől számított 3 hónapon belül a kérelmet benyújtja.”

4.§ A R. 9.§-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben rögzített települési támogatásra jogosult a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó
nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át, egyedül élő esetén
600%-át.”

5.§ A R. 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)  Ugyanazon gyermek után az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott típusú támogatás közül csak az egyik
vehető igénybe.”



6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát vesztik a R. 1.§ (1)-(2) bekezdései.
(3) Hatályát veszti a R. 11.§ (2) bekezdése.

Lenner István sk.
polgármester

Wolf Viktória sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2021. június 11. napján kihirdetésre került
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