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Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
../2012. (….) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006. (III.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§(2) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, 
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  az 
Önkormányzat és Szervei  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011(III.24) 
önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi 
Bizottság és  Szociális  Bizottság véleményének kikérésével –a következőket rendeli el: 

 
1.§. 

 
A   szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006. (III.28.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: R.) a következő 21/A.§-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 

 
Szociális kölcsön 

 
(1)A települési önkormányzat kérelemre kamatmentes szociális kölcsönt nyújt azon 
szociálisan rászoruló személy részére, aki az általa használt ingatlanon vállalja a szennyvíz 
bekötővezeték kiépítését és csatlakoztatását az Önkormányzat illetékességi területén kiépített 
közműves szennyvízelvezetést szolgáló szennyvíz törzshálózathoz.  
 
(2) Annak állapítható meg a szociális kölcsön, akinek a háztartásában együtt élő személyek 
egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs 
vagyona. 
 
(3) Lejárt esedékességű tartozása az önkormányzat felé nem áll fenn, vagy a kérelem 
benyújtásának időpontjában a tartozás rendezése folyamatban van. 
 
(4) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható 
meg a kamatmentes szociális kölcsön. 
 
(5) A kamatmentes szociális kölcsön összege a kérelemben megjelölt összeg, amely nem 
haladhatja meg a (6) bekezdésben meghatározott számlán szereplő összeget, legfeljebb 
azonban a 60.000.-Ft-ot. 
 
(6) A támogatás kifizetése kizárólag – a szennyvíz bekötővezeték kiépítéséről és a 
törzshálózathoz való csatlakozásról szóló, a támogatott nevére kiállított – számla vagy 
számlák, alapján átutalással történik. 
 
(7) A kölcsön igénylésére irányuló kérelmet 2012. június 15.napjáig kell benyújtani a 
polgármesteri hivatalban. 
 



 
 
(8) A kamatmentes szociális kölcsön törlesztését a folyósítást követő hónap 15. napjától 
kezdve a kölcsönt megállapító határozatban foglaltaknak megfelelően kell visszafizetni. 
 A törlesztés összege egyenlő részletekben állapítható meg, a törlesztési idő legfeljebb 6 
hónap, azzal, hogy  a törlesztés végső határideje 2012. december 31.   
Ha a jogosult  a kölcsön összegét a számára előírt visszafizetési határidőn belül nem teljesíti, 
a kölcsön behajtásáról kell gondoskodni. 
 
(9) A szociális kölcsön megállapítása esetén a képviselő-testület nevében a polgármester a 
jogosulttal külön megállapodást köt. 

 
2.§. 

 
 
A R. 1.§.(3) bekezdés a) és b) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe 
„Magyarország”szöveg lép. 

3.§. 
 
(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
(2) A R.21/A.§-a és az azt megelőző alcím 2012. december 31. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
Tengelic, 2012. április 16. 
 
 
 
          Gáncs István sk.                      Tolnai Lászlóné sk. 
          polgármester                     jegyző 
 
 


