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Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2013. (XII.        ) önkormányzati rendelete 
a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyermekek 

védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § 
(4) bekezdés g) pontjában, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 
 

1. § 
 

Kőszeg Város Képviselő-testületének a 
szociális igazgatásról, az egyes szociális 
ellátási formák szabályairól és a gyermekek 
védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 
7. §-a és az ahhoz tartozó alcím helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 

„7. § Önkormányzati segély 
(1) A képviselő-testület az 1993. évi III. 

törvény 45. § (1) bekezdésében meghatározott 
jogkörét a polgármesterre ruházza át. 

(2) Önkormányzati segélyben részesíthetőek 
azok a személyek, akik 
a) önmaguk, illetve családjuk 

létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni, 

b) alkalmanként jelentkező, nem várt 
többletkiadások, így különösen 

ba) betegséghez, 
bb) halálesethez, 
bc) elemi kár elhárításához, 
bd) tüzelő vásárlásához, 
be) közüzemi díjak kifizetéséhez, 
bf) a válsághelyzetben lévő várandós 

anya gyermekének megtartásához, 
bg) iskoláztatáshoz, 
bh) a gyermek fogadásának 

előkészítéséhez, 
bi) a nevelésbe vett gyermek családjával 

való kapcsolattartásához,  

bj) a gyermek családba való 
visszakerülésének elősegítéséhez  

kapcsolódó kiadások miatt anyagi 
segítségre szorulnak, 

c) a gyermek hátrányos helyzete miatt 
anyagi segítségre szorulnak. 

(3) Önkormányzati segély (2) bekezdés a) és 
b) pontja alapján évente legfeljebb négy 
alkalommal adható, összege alkalmanként nem 
haladhatja meg a 7.500,- Ft-ot, kivéve az (5) 
bekezdésben meghatározott esetet.  

(4) A (3) bekezdés szerinti önkormányzati 
segély akkor adható, ha  

a) a családban az egy főre jutó havi 
jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 170%-át; 

b) egyedülálló esetén a havi jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
170%-át; 

c) egyedülélő esetén a havi jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
230%-át; 

d) a gyermekét egyedülállóként nevelő 
szülő családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 210%-át  

nem haladja meg. 
(5) A (3) bekezdés szerinti önkormányzati 

segély évente egy alkalommal – a (2) bekezdés 
b) pontjában meghatározott kiadások miatt, 
annak igazolásával – 25.000,- Ft összeghatárig 
adható, ha a kérelmező családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400%-
át.  

(6) A (3) bekezdésben foglaltakon túl 
betegséghez kapcsolódó kiadások 
mérséklésére, annak igazolásával, évente két 
alkalommal részesíthető önkormányzati 
segélyben az a kérelmező, aki egy-egy 
betegség, vagy kialakult tartós betegség miatt 
jelentkező többletkiadást jövedelmi helyzete 
alapján nem képes megfizetni, és családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
400 %-át. A támogatás összege alkalmanként 
nem lehet magasabb 5.000,- forintnál. 

(7) Az elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez való hozzájárulásként 
megállapított önkormányzati segély legkisebb 
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összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 
költségének  

a) 10%-a, amennyiben a kérelmező 
családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem eléri a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 250%-át, de nem 
haladja meg annak 300%-át, 

b) 20%-a, amennyiben a kérelmező 
családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem eléri a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 200%-át, de nem 
haladja meg annak 250%-át, 

c) 25%-a, amennyiben a kérelmező 
családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem eléri a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 150%-át, de nem 
haladja meg annak 200%-át, 

d) 30%-a, amennyiben a kérelmező 
családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem eléri a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 130%-át, de nem 
haladja meg annak 150%-át, 

e) 31%-100%-a, amennyiben a kérelmező 
családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
130%-át. 

(8) Amennyiben a hamvak temetőben való 
eltemetése nem történik meg, úgy az elhunyt 
személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásként megállapított önkormányzati 
segély összege a (7) bekezdés szerint 
megállapított összeg 50%-a. 

(9) A (7) bekezdés szerinti önkormányzati 
segélyt a temetés napját, a (8) bekezdés szerinti 
önkormányzati segélyt a hamvasztás napját 
követő egy hónapon belül lehet benyújtani. 

(10) A jegyző minden év február 15-éig 
köteles kimutatást kérni a helyi temetést 
bonyolító vállalkozóktól a helyben szokásos 
legolcsóbb temetés költségeinek összegéről, 
melynek alapján a képviselő-testület 
megállapítja a helyben szokásos legolcsóbb 
temetés költségét. A helyben szokásos 
legolcsóbb temetés költsége 2013. április 1-től 
172.595,- Ft (ÁFA-val).  

(11) A (3) bekezdésben foglaltakon túl 
évente egy alkalommal gyermekenként 7.000,- 
Ft önkormányzati segély adható a (2) bekezdés 
bf)-bj) és c) pontja alapján.” 

 
 

2. § 
 

Az Szr. 11. §-a és az ahhoz tartozó alcím 
helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
„11. § Önkormányzati segély 
(1) A 7. §-ban foglalt feltételek alapján 

nyújtott önkormányzati segély természetben az 
alábbi formákban nyújtható: 

a) közüzemi díjak kifizetéséhez nyújtott 
támogatás, 

b) tüzelősegély, 
c) a tankönyv- és tanszervásárlás 

támogatása, 
d) temetési költségek kifizetéséhez nyújtott 

támogatás. 
(2) A 7. § (4) bekezdésében foglalt 

jövedelemhatárok szerint a 
gyermekintézmények térítési díjának 
kifizetéséhez – a bölcsődében és a nevelési-
oktatási intézményekben ellátottak részére – 
támogatás nyújtható. A támogatás az 
intézmény gyermekvédelmi felelősének 
javaslata alapján tanévre történik, összege nem 
lehet magasabb 20.000,- Ft-nál. A támogatás 
időarányos elosztását biztosítani kell, és a 
hátralék kifizetésére is felhasználható.  

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti támogatás 
megállapítása a polgármester hatásköre.” 

 
 

3. § 
 
Az Szr. 15. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  

 
„(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési 

díja: 
 

a) a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde 
Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési 
Intézmény Bölcsődéjében:  

reggeli 103,- Ft 
ebéd 259,- Ft 
uzsonna 69,- Ft 
napi 431,- Ft 
 

b) a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde 
Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési 
Intézmény székhelyén, Felsővárosi 
Tagóvodájában, Horvátzsidányi Tagóvodájában 
és Peresznyei Tagóvodájában, az Újvárosi 
Óvoda székhelyén és Kőszegfalvi 
Tagóvodájában: 

tízórai 74,- Ft 
ebéd 257,- Ft 
uzsonna 74,- Ft 
napi 405,- Ft 
 

c) az Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodájában 
és Velemi Tagóvodájában: 

tízórai 60,- Ft 
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ebéd 211,- Ft 
uzsonna 60,- Ft 
napi 331,- Ft 
 

d) a Bersek József Általános Iskola székhelyén, 
Kőszegszerdahelyi Tagiskolájában, 
Horvátzsidányi Tagiskolájában és a Béri Balog 
Ádám Általános Iskolában:  

tízórai 112,- Ft 
ebéd 278,- Ft 
uzsonna 80,- Ft 
napi 470,- Ft 

 
e) a Jurisich Miklós Gimnázium és 
Kollégiumban: 

reggeli  187,- Ft 
ebéd 299,- Ft 
vacsora 259,- Ft 
napi 745,- Ft 

 
f) a Dr. Nagy László Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben:  

reggeli  107,- Ft 
ebéd 274,- Ft 
vacsora 107,- Ft 
napi 488,- Ft” 

 
 

4. § 
 

(1) Az Szr. 1. § (1) bekezdésében a „Kőszeg 
Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi 
Társulásában” szövegrész helyébe a „Kőszeg 
Város és Térsége Társulásában” szöveg lép.  

(2) Az Szr. 4/A. § (7) bekezdés a) és b) 
pontjában az „a gyámügyi és szociális 
osztályt” szövegrész helyébe a „az Igazgatási 
és Építéshatósági Osztályt” szöveg lép.  

(3) Az Szr. 16. § (1) bekezdésében és 19. § 
(1) bekezdésében a „Kőszeg Város és 
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás” 
szövegrész helyébe a „Kőszeg Város és 
Térsége Társulása” szöveg lép.  

 
 

5. § 
 

Hatályát veszti az Szr. 7/B. §-a, 8. §-a, 9. §-a, 
11/A. §-a, 11/E. §-a, 12/A. §-a és 1. melléklete.  

 
 

6. § 
 

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, 
és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
 
Kőszeg, 2013. december 19. 
 
 
Huber László s. k.    Dr. Zalán Gábor s. k. 
     polgármester    jegyző 
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