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Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
6/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 10/2011. (XI.30.) számú rendeletének módosításáról 
 

 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) - (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 
következő rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja: 
 
1. §. A rendelet 10.§-a az alábbiak szerint kiegészül:  

„(6) A polgármester a jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a krízis helyzetbe 
került kérelmező részére azonnali átmeneti segélyt állapíthat meg 
kamatmentes kölcsön formájában. 

a) Krízis helyzetnek minősül: 

- hirtelen haláleset 

- előre nem látott műtéti beavatkozás 

- rendkívüli előre nem látható esemény, amit a kérelmező külső 
segítség nélkül nem tud megoldani. 

b) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély összege 
nem haladhatja meg a 18 000,- Ft-ot 

c) Közös háztartásban élők esetében a krízishelyzetre megállapított 
átmeneti segélyben egyszerre csak egy személy részesíthető 

d) A kölcsön visszafizetése a felek megállapodása alapján történik, de a 
visszafizetés határideje a 6 hónapot nem haladhatja meg. Újabb kölcsönt 
csak az előző visszafizetése után kaphat a kérelmező.” 

 
2. §. A rendelet 10.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

„(5) Az átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskörét Szendrőlád 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – átmeneti segély 
kamatmentes kölcsön formájában történő megállapítása kivételével – a 
Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza át. 

 
3. § (1) Az alaprendelet 5.§, 8.§, 9.§,  13.§ (1) bekezdése, valamint a 14.§ 

hatályát veszti. 
  (2)  A rendelet egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak. 



(3) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

dr. Kernóczi Zsuzsanna 
jegyző 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. május 2. 

Szendrőlád, 2013. május 2. 

*) . Vs^Tl 
dr. Kernóczi Zsuzsanna 

jegyző 
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