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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A képviselőtestület megalkotta a házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási
díjairól szóló rendeletét. Az utóbbi időben a házasságkötések száma országosan, és helyi
viszonylatban is csökkenő tendenciát mutat. A szolgáltatásért fizetendő térítési díj
megállapítás továbbra sincs ösztönző hatással a házasulandókra, ezért az Önkormányzat a
díjfizetési kötelezettséggel járó házasságkötési szolgáltatáshoz anyagi támogatást kíván
nyújtani, melyhez a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2009. (V.22.) Kt.
rendelet módosítása szükséges.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítást szíveskedjen megtárgyalni és a
rendelet tervezetet elfogadni.

Lesenceistvánd, 2011. január 26.
Tóth Csaba
polgármester

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ___/2011. (II. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 7/2009.
(V.22.) Kt. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.
(tervezet)

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 43/B. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Pénzbeli ellátások:
a) időskorúak járadéka
b) rendszeres szociális segély
c) lakásfenntartási támogatás
d) ápolási díj
e) átmeneti segély
f) temetési segély
g) születési támogatás
h) temetési támogatás
i) házasságkötési támogatás
(2) Természetben nyújtott szociális ellátások:
a) közgyógyellátás
(3) Pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható ellátások:
a) átmeneti segély
b) születési támogatás
c) lakásfenntartási támogatás
d) temetési segély
(4) Szociális szolgáltatások: Alapszolgáltatások:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés”
2. § A rendelet a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„16/A.§ (1) Az önkormányzat kérelemre házasságkötési támogatás nyújt annak a
házaspárnak, akinek legalább egyik tagja lesenceistvándi lakos, és a Körjegyzőség
közigazgatási területén díjfizetési kötelezettséggel járó házasságkötési szolgáltatást vesz
igénybe, feltéve, hogy a támogatott családjában az egy főre jutó havi jövedelem – a kérelem
benyújtását megelőző hónap – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10szeresét nem haladja meg.
(2) E szakasz alkalmazásában lesenceistvándi lakos az, aki a házasságkötés időpontját
megelőző év január 1. napjától folyamatosan Lesenceistvánd községben lakóhellyel
rendelkezik.
(3) A támogatásra vonatkozó kérelmet a házasságkötés napjától számított 60 napon belül lehet
benyújtani a hivatalhoz.
(4) A házasságkötési támogatás mértéke: 15.000 Ft.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba és a hatályba lépést követő 3. napon
hatályát veszti.
Lesenceistvánd, 2011. február ...........

Tóth Csaba
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem.
Lesenceistvánd, 2011. február ......

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Dr. Takács Nóra
körjegyző

