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Tárgy:  Tengelic Község Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 7/2006. (III.28.) számú rendelet módosítása 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

Elıterjesztés 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban 
Szt.), a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. 
(II.17.) Korm. rendelet 2010. január 01-én hatályba lépı módosítása, a Tengelic Község 
Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006. (III.28.) 
számú önkormányzati rendeletének a módosítását teszi szükségessé. 
 
A R. 1. § (5) bekezdését mely a jövedelem vizsgálat szabályairól szól, kiegészítettük azzal, 
hogy jövedelem számításánál figyelmen kívül kell hagyni a Szt. 10. §-ának (4) bekezdésében 
meghatározottakat. 

a) a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszeres jövedelmet, 
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység 

megszőnt, 
c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt: 

közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét 
meghaladó részét. 

 
A R 2. §-ban a „halotti anyakönyvi kivonat” szövegrészt hatályon kívül kell helyezni, mivel a 
szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezı 63/2006.(III.27.) Korm 
rendeletben hatályát vesztette az a rendelkezés miszerint a  temetési segély kérelemhez a 
halotti anyakönyvi kivonatot be kell csatolni. 
 
A házi segítségnyújtást nem önállóan, hanem a Szekszárd és Környéke Szociális 
Alapszolgáltatási Társulással fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja 
bevonásával látjuk el, ezért ennek megfelelıen módosításra. került a R. 28. §-a mely az 
alapszolgáltatások biztosításának módjáról szól, valamint a 30. § mely az alapszolgáltatások 
igénybevételét szabályozza. 
 
A R. 29. §. (1) bekezdését módosítani kellett, mivel a tanyagondnoki szolgálat által ellátott 
terület a mőködési engedély módosításával megváltozott.  
 
A R. 32. §. a)-b) pontjai rendelkeznek arról, hogy a személyi térítési díj a jövedelem milyen 
%-ban meghatározott részét nem haladhatja meg, ez a Szt. 116 § (3) bekezdése szerint került 
módosításra.  
 
Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése módosításra kerül a térítési díjak befizetési módjának 
változása miatt.  
 
Kérem az önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 
 
Tengelic 2010. január 
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