
Szőce község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(VI.30.) önkormányzati 
rendelete  

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(IV.14.) rendelete módosításáról. 
 
Szőce község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § 
(2), 10. § (1), 32. § (3), 37/D.§. (3), 38.§ (9) és a 92. § (1) bekezdéseiben, továbbá a 2. §-ában 
biztosított felhatalmazása alapján a szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
1.§. Az 5/2009. (IV.14.) rendelet 4.§ (2) bekezdéssel egészül ki: „ 
 

„(2) A települési önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást a normatív 
lakásfenntartási támogatást kiegészítő ellátásként nyújtja.” 

 
2.§. Az 5/2009. (IV.14.) rendelet 4.§ (3) bekezdéssel egészül ki: „ 
 

„(3) A helyi lakásfenntartási támogatás összege havonként 2500,- Ft, mely összeg a 
normatív lakásfenntartási támogatás összegétől független ellátás.” 

 
3.§. Az 5/2009. (IV.14.) rendelet a következő 9.§ (1) bekezdése  
 

„ (1)  Kérelemre az Sztv. 50.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján közgyógyellátásra 
való jogosultság állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre számított havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át és a társadalombiztosítás által támogatott, igazolt 
havi rendszeres gyógyszerköltsége vagy gyógyászati segédeszköz költsége meghaladja 
az egy főre jutó jövedelem 25%-át.” szövegrész helyébe a 

 
„.(1) Kérelemre az Sztv. 50.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján közgyógyellátásra való 
jogosultság állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre számított havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át és a társadalombiztosítás által támogatott, igazolt 
havi rendszeres gyógyszerköltsége vagy gyógyászati segédeszköz költsége eléri az egy 
főre jutó jövedelem 25%-át.” szöveg lép”. 
 

 
4.§. A rendelet 2011. augusztus 1. napján lép hatályba. 
 
5.§. A rendelet 2011. augusztus 2. napján hatályát veszti. 
 
Szőce, 2011. június 30. 
 
 
 

Papp Tibor polgármester   Preczlik Gábor körjegyző 
 


