
     TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
30/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete 
a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, 
továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. 
(II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 12. § (7) bekezdése helyébe az alábbi 
szöveg lép: 
„A lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás összege havonta az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 10 %-a, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó 
jövedelem eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 175 %-t, de nem 
éri el annak 250 %-t. A támogatás összege havonta az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
15 %-a, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem eléri, vagy 
meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, de nem éri el az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 175%-át, és az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-a havonta, 
ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegét.” 
 

2. § 
 

(1) Az Ör. 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Az elhunyt eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési 
támogatás adható az elhunyt hozzátartozójának vagy a temetésről gondoskodó más 
személynek, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem éri 
el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230 %-át, egyedül élő kérelmező esetén annak 
280 %-át.” 

(2) Az Ör. 19. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás összege 30.000.- Ft.” 
 

 3. § 
 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. január 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet 1. §-a 2018. április 1-jén lép hatályba. 

 
Tapolca, 2017. december 4. 
 
          Dobó Zoltán sk.      dr. Németh Mária Anita sk. 
          polgármester                     jegyző 
 
Kihirdetve: 2017. december 18. 

dr. Németh Mária Anita sk. 
jegyző 


