
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2015. (XII.15.) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés 
b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következıket rendeli el:  

 

1. § 

(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) 
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  

„(1) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a (2) és (7) 
bekezdésben meghatározott esetekben települési támogatást biztosít.” 

 

(2) A Rendelet 4. §-a a következı (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:  

„(7) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben foglaltakon túl települési támogatást nyújt a 
„VARIO MEDCARE a mobil Egészségır”  egészségvédelmi rendszer használatához.   

(8) A (7) bekezdés szerinti települési támogatás megállapításához a 2. melléklet szerinti 
kérelemnyomtatványt, és a Szolgáltatóval kötött szerzıdést kell benyújtani. 

(9) Az Önkormányzat a (7) bekezdés szerinti települési támogatás nyújt – a kérelem 
benyújtása hónapjának elsı napjától egy évre - az alábbiak szerint: 

a) ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem a 75.000.- Ft-ot nem éri el, 
havi 2.000.- Ft. támogatást nyújt, 

b) ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem a 75.000.- Ft és 100.000.- Ft 
között van, havi 1.000.- Ft. támogatást nyújt. , 

c) ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem a 100.000.- Ft-ot 
meghaladja, az önkormányzat támogatást nem nyújt.” 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 

 

Juhász Gyula sk. dr. Balogh László sk.  
polgármester jegyzı 
 
 
A kihirdetés napja: 2015.december 15. 
                                                                                                         dr. Balogh László sk. 
              jegyzı 
 


