
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikkének (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 10. pontjában, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. 
§-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. §-ában, 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2) 
bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésben rögzített felhatalmazás alapján 
eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 1/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(5) A képviselő-testület hatáskörét átruházott hatáskörben: 

• a polgármester gyakorolja a rendkívüli települési támogatás (7.§), a gyógyszertámogatás 
(11.§), „Babakötvény” Esztergályhorváti Ifjúságáért Program (11/A.§), a beiskolázási 
támogatás (12.§), a temetési támogatás (13.§), a 14.§ (4) bekezdés,  az ápoláshoz kapcsolódó 
rendszeres települési támogatás (18. §), valamint a köztemetés (20. §) esetén; 

• a jegyző gyakorolja a lakásfenntartási támogatás (15.§) esetén. 
 

2. § 
 
A Rendelet 9. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(3) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 1.000 Ft. 
 

3. § 
 
A Rendelet 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(1) A gyógyszertámogatásra benyújtott önkormányzati támogatás iránti igény megállapításának a 9.§ 
(1) bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele, hogy az igazolt gyógyszer, gyógyászati 
segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és a 
kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban. 
 

4. § 
 
A Rendelet 11. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(3) A gyógyszertámogatás évente maximum négy alkalommal igényelhető, negyedévente egyszer. A 
támogatás összege alkalmanként legfeljebb tízezer forint lehet. 
 

5. § 
 
A Rendelet a következő 11/A. § rendelkezéseivel egészül ki. 
 
 
 
 



11/A. § 
 

„Babakötvény” Esztergályhorváti Ifjúságáért Program 
 
(1) A gyermek születésével, óvodáztatásával, iskoláztatásával kapcsolatos költségek mérséklésére 
rendkívüli települési támogatás adható: 

a) gyermek születését követően 1 éven belül maximum 40.000,- Ft, 
b) a gyermek a zalaapáti székhelyű óvoda és bölcsőde köznevelési intézménybe történő 

beíratását követően, a beíratás évében tanévkezdéskor 20.000,- Ft, 
c) a gyermek a zalaapáti székhelyű általános iskolába történő beíratását követően, az első 

évfolyam megkezdésekor 30.000,- Ft, 
d) a gyermek a zalaapáti székhelyű általános iskola 8. évfolyamának sikeres befejezését követően 

10.000,- Ft 
összegben. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások azon gyermek jogán nyújtható, ahol a gyermek, és legalább 
egyik szülője, törvényes képviselője az egyes támogatási eseményeket megelőzően 1 évvel 
Esztergályhorváti lakóhellyel rendelkezett – kivéve az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetet – , és azóta 
is életvitelszerűen Esztergályhorvátiban él. 
 
(3) A támogatás megállapítása hivatalból történik, jövedelemhatárra tekintet nélkül. 
 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
6. § 

 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályon kívül 
kerül. 
 
Esztergályhorváti, 2020. február 28. 
 
 
 
 Brunner Tibor dr. Milus Lajos 
 polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetve: 
Esztergályhorváti, 2020. március 12. 
 
 
dr. Milus Lajos 
jegyző 
 


