
 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2017 (X.18.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.28.) Önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Márkó Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) 
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) 
bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1), (3) bekezdéseiben, a 48. 
§ (1) bekezdésében, valamint a 134/E. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el:  

 
1. §.  A szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.28.) Önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 4.§. (8) bekezdése pontjainak felsorolása az alábbiak 
szerint módosul: 

 
4.§. (8)  A Képviselőtestület 

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás 
b) gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás 
c) születési támogatás 
d) temetési támogatás céljából igényelt rendkívüli települési támogatás 
e) az Szt. 7. §. (1) bek. szerinti települési segély 

 
2. §.  A Rendelet 7. §. (11)-(13) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
(11) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatásra való jogosultság iránti 
kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja a jogosultság egyéb feltételeként köteles a 
lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezet akkor minősül rendezettnek, 
amennyiben a kérelmező vagy jogosult 

a) az általa lakott lakást vagy házat higiénikus állapotban tartja és folyamatosan 
biztosítja tisztán tartását és takarítását, 

b) az ingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, a 
kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán tartja,   

c) gondoskodik az ingatlan állagáról és rendeltetésszerű használhatóságáról. 

(12) A támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtását, 
valamint a felülvizsgálati eljárás megindítását követő 15 napon belül helyszíni 
környezettanulmány során kell meggyőződni a lakókörnyezet rendezettségéről minden 
olyan esetben, ahol ez indokolt. 

(13) Ha a kérelmező, vagy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete az (1) bekezdésben 
foglalt bármelyik feltételnek vagy feltételeknek nem felel meg, a polgármester ötnapos 
határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, vagy az ellátás jogosultját a kifogásolt 
hiányosság vagy hiányosságok felszámolására, amelynek teljesítéséről helyszíni szemlén 
győződik meg. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás 
ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg 
kell szüntetni. 



 

3.  §. A Rendelet 10. §. (2)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 
rendkívüli települési támogatás összege  

a) hamvasztásos temetés esetén :  10.000,- Ft. 

b) koporsós temetés esetén:  15.000,- Ft.  

(3) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmet a haláleset 
bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatalnál. 

 

Záró rendelkezések 

4. §. E rendelet 2017. október 19-én lép hatályba. 

 

Márkó, 2017. október 17. 

 

 

Hartmann Antal       dr. Láng Zsanett 
polgármester        jegyző 
 

 

 

Kihirdetve: 

 

Márkó, 2017. október 18. 

 

         dr. Láng Zsanett 
                jegyző 


