
Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2011. (III.31.)

önkormányzati rendelet módosításáról 

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdésében, 32. § (3)
bekezdésében foglalt  felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket
rendeli el:

1.§

(1)  A  szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátások  helyi  szabályozásáról  szóló  3/2011.
(III.31.)  önkormányzati  rendelet  (továbbiakban:  Rendelet) 3.§  (2)  bekezdésének  c)  pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

c) átmeneti segély (2.§ (3) bekezdése, 11. §, 11/A.§)

(2) A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. §

Eljárási rendelkezések

E rendeletet az Szt.-vel, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelettel, továbbá az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól
szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel együtt kell értelmezni és alkalmazni.
 

(3) A Rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A jogosultnak a megállapított ellátás, a jogerős záradékkal ellátott határozat alapján – e
rendeletben meghatározott eltérésekkel - a tárgyhót követő hónap 5. napjáig utalandó, illetve
fizetendő ki.
 
(4) A Rendelet 9.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

(5)  A jogosultnak  a  megállapított  ellátás,  a  jogerős  záradékkal  ellátott  határozat  alapján
azonnal utalandó, illetve fizetendő ki.

(5) A Rendelet 10.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

(6)  A jogosultnak  a  megállapított  ellátás,  a  jogerős  záradékkal  ellátott  határozat  alapján
azonnal utalandó, illetve fizetendő ki.
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(6) A Rendelet az alábbi 11/A. §-al egészül ki:

11/A. §

Születési támogatás

(1) Az önkormányzat születési támogatásként átmeneti segélyt nyújt a gyermek fogadásának
előkészítéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére.

(2)  A  születési  támogatás  nyújtásának  együttes  feltétele,  hogy  a  gyermek  születésének
időpontjában  a  kérelmező  és  a  gyermek  Gönyűn  lakóhellyel  rendelkezzen,  továbbá  a
kérelmezővel közös háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. 

(3) A születési támogatás a gyermek egy éves koráig kérelmezhető.

(4) A születési támogatás gyermekenként egy alkalommal nyújtható, összege 30.000 Ft.

2.§

E rendelet 2012. május l-jén lép hatályba.

Major Gábor dr. Kállai Erik
polgármester jegyző

Kihirdetve:

Gönyű, 2012. március 29.

dr. Kállai Erik
jegyző
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