
 1 

Ikt.szám: 188 -5 /2012. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

5. 
 

Miháld   Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
2012. március 29. napján 

 
megtartott nyilvános  üléséről 

 
Határozatok: 

Sorszáma Kódja 
20/2012.(III.30.)  
21/2012.(III.30.)  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Rendeletek: 
Sorszáma 
(kihirdetés 

ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 
önkormányzati 

rendelet 
(Módosítás, vagy 
hatályon kívül 

helyezés) 

Kódja 

3/2012.(III.30.)  Szociális ellátásokról 4/2008.(IV.3.)  
    
    
    
    

 
Készült 2 pld-ban 

 
 
 
 



 2 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Miháld község önkormányzati képviselő-testülete 2012. március 
29. napján megtartott,  19.00. órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén 
Miháld és Pat Községek Körjegyzősége Tanácstermében (8825 Miháld, Fő út 
2.)  
 
Jelen vannak: Gerő Sándor polgármester, Vig Zsolt alpolgármester,  Lukács 
Imre és  Márfi Szilárd helyi önkormányzati képviselők.  
 
Távol van: Gergely Norbert helyi képviselő. 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Szegedi Bernadett körjegyző. 
 
Lakosság részéről megjelent: 0 fő. 
 
Gerő Sándor polgármester:  Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, hiszen azon a határozatképességhez szükséges 
létszámban - 4 fővel - a képviselő-testület megjelent. Elmondja, hogy az ülés 
összehívása a  szervezeti és működési szabályzat  szerint történt. A 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére javaslatot tesz. Felkéri Lukács Imre 
képviselő urat és Vig Zsolt alpolgármester urat a jegyzőkönyv hitelesítésére.  
 
Az érintettek nyilatkoznak, hogy a jelölést elfogadják.  
 
Így a  képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag Lukács Imre 
képviselő urat és Vig Zsolt alpolgármester urat jelen jegyzőkönyv 
hitelesítésére kijelölték. 
 
Gerő Sándor polgármester: Javaslatot tesz a napirendi pontok 
elfogadására.  
 
Majd ezt követően a  képviselő-testület határozathozatal nélkül a 
javaslatnak megfelelően – egyhangúlag - a  következő napirendet 
alkotta: 
  
 
NAPIREND: 
 
1./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2012.(…..) önkormányzati rendelet-tervezete  a szociális 
ellátásokról 
Előadó: Szegedi Bernadett körjegyző 
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1./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2012.(…..) önkormányzati rendelet-tervezete  a szociális 
ellátásokról 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Ismerteti a testülettel, amit már korábban 
említett, hogy a 4/2012.(IV.3.)önkormányzati rendeletre törvényességi 
felhívás érkezett, mely összességében mind a  rendelet szakmai tartalmi és 
jogtechnikai sajátosságait törvénysértőnek találta. Ismerteti a törvényességi 
felhívásban foglaltakat. Elmondja, hogy a rendelet megalkotása óta szinte 
minden felsőbb szintű jogszabály alapjaiban változott meg, mind a 
jogalkotásra vonatkozó, mind a rendelet megalkotására felhatalmazó 1993. 
évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, így felhívás 
nélkül is halaszthatatlanul szükség lett volna az alaprendelet 
felülvizsgálatára. Elmondja, hogy szinte valamennyi rendeleten el kell végezni 
a felülvizsgálatot, illetve módosítani kell, várható még felhívás, hiszen a 
korábban alkotott rendeletek jogtechnikai alapját az időközben 
alkotmányellenessége miatt megsemmisített 1987. évi XI. törvény jelentette. 
Csak rövid pár példát említ, nem lehet a rendelet címében a számú 
megjelölés és a szabályozásáról szóló kifejezés, szigorú rend jellemezi a helyi 
jogalkotásra vonatkozó követelményeket. 
 
Ismerteti az előterjesztést. Azt nem kívánja kiegészíteni, kéri a kérdéseket. 
 
Márfi Szilárd képviselő:  Az átmeneti segély megállapítására vonatkozó 
szabályok is módosultak? 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Mint az indokolásban említettem, nem, a 
korábbi szabályozási elemek lettek megtartva, annyi kiegészítéssel, de ezt 
polgármester úrral megbeszéltem, hogy ne csak kérelemre indulhasson 
eljárás, hanem bárki, aki tud szerencsétlen helyzetbe került emberről, azt ide 
a hivatalba jelentheti, azt el kell fogadni. Gergely Norbert képviselő úr már 
jelzett is valakit, egy idős nénit, ha jól emlékszik. Összességében alig maradt 
hatáskör a képviselő-testületnél, jórészt államigazgatási hatósági jogkörbe 
kerültek a támogatási formák megállapításának szabályai, viszont amire 
felhatalmazást ad a legfelsőbb szintű jogszabály, azt köteles megvizsgálni a 
testület.  
 
Gerő Sándor polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, 
javaslat, úgy kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelemeléssel fogadja el az 
előterjesztésnek megfelelő rendelet –tervezetét: 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, minősített többséggel a 
következő rendeletet alkotta: 
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Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátásokról 

 
 
( A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
Gerő Sándor polgármester: Megkérdezi, hogy kinek van még javaslata,  
véleménye az elhangzott napirendi ponthoz, vagy azon kívül van-e más 
javaslat? 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Elmondja, hogy ismételten jelent meg az 
ebr42 rendszerben olyan pályázat, amely az önkormányzatok önerő nélküli 
2012. évi felzárkóztatását segíti, maximum 2.600.ezer forintot lehet rajta 
elnyerni olyan kezdeményezésekhez, mint épületek felújítása, eszköz 
beszerzés, közfoglalkoztatás támogatása mezőgazdasági céllal, de az a 
probléma, hogy ezt csak a hátrányos helyzetű települések adhatják be, 
Miháld település nem. Ezt a problémát már korábban jelezte Mándó 
polgármesternek is, hogy szíveskedjen kérni Könczöl Csaba segítő 
közreműködését az átsorolás érdekében, de sajnos nem történt ebben előre 
lépés. Valamit tenni kell, mert ezek olyan,  - ugyan  kisebb pályázatok, 
amihez nem kell projektmenedzser, tervezés, stb és mégis előbbre viheti a 
falut, akár látványosan is. Tulajdonképpen a kormányrendelet ez irányú 
módosítására van csak szükség, én úgy gondolom, hogy Miháld sincs 
kedvezőbb helyzetben, mint a szomszédos, a kormányrendeletben hátrányos 
helyzetűnek ítélt települések. 
 
Márfi Szilárd képviselő: Akkor keressük meg megint Könczöl urat, hátha 
tud ebben segíteni, hatalmazzuk fel a polgármester urat a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Gerő Sándor polgármester: Beszélni fog Könczöl úrral. Amennyiben nincs 
kérdés, hozzászólás, vagy javaslat, kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el 
a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően: 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozta: 
 

 
21/2012. (III.30.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Miháld Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy ítéli meg, hogy a 
település rossz társadalmi-gazdasági helyzetére és a magas 
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munkanélküliségre tekintettel kedvezőtlen helyzetet teremt a falu fejlődését 
szolgáló pályázati lehetőségek kiaknázásában az, hogy a társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések 
jegyzékéről szóló  240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben Miháld település 
nem szerepel, illetve 2006-ban a besorolásból törölték, és ezzel számos 
pályázati lehetőségtől elesik. Az indokot nem ismerik, hiszen korábban 
Miháld is a jegyzékben szerepelt, és 2006 óta nem hogy javult volna, de 
jelentősen romlott a település gazdasági és infrastrukturális helyzete, a 
munkanélküliek száma jelentősen emelkedett. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a település hátrányos besorolása 
végett a szükséges intézkedéseket a lehetőségekhez mérten tegye meg. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Gerő Sándor polgármester:  Most van az asztalán, ma jött a Zalakaros 
Város Közgyűlésének válasza azzal kapcsolatosan, hogy Miháld kérését a 
közoktatási megállapodás megkötésére, vagy intézményi társulásban való 
közreműködésre miként bírálták el. Ismerteti a levelet, Zalakaros egyértelmű 
elutasító válasza várható volt, hiszen ezt Novák úr már korábban neki 
jelezte. Nagyrécse korábban megkereste őket, hogy ne támogassák a 
kérelmünket a nagyrécsei iskola megtartása érdekében. 
 
Márfi Szilárd képviselő: Nagyon sajnálja, de az indokokkal nem tud egyet 
érteni. De Nagyrécsének ezt nem szabadott volna csinálnia.  
 
Szegedi Bernadett körjegyző:  Nem tudunk mást tenni, mint tudomásul 
venni a döntésüket, ugyanakkor ő sem ért egyet a válasszal. 
 
Gerő Sándor polgármester: Mikor legyen falugyűlés, a falu várja az eddig 
tett intézkedésekről a beszámolót.  
 
Vig Zsolt alpolgármester:  A szennyvízberuházás végett mindenképp meg 
kell kérdezni a falut.  
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Már késve vagyunk, a nyilatkozatoknak már 
itt kellene lennie, megvalósíthatósági tanulmány kell, már a pályázatot is írni 
kellene, a pályázatírót, projektmenedzsert ki kellene választani már. 
 
Gerő Sándor polgármester: Ő megkérdezte az a céget, akik itt voltak. Teljes 
bizonytalansággal állt szemben, azt mondják, keresik az önerőt. De 
konkrétumot nem mondtak, csak annyit, döntsük el, ki írja a pályázatot. 
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Szegedi Bernadett körjegyző: javasolja, hogy a falugyűlésre hívják meg a 
Szabadics urat, szakember nélkül nincs értelme az embereket összehívni, 
jövő hét nagyhét, ünnep, utána javasolja a közmeghallgatás tartását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag –határozathozatal nélkül- úgy döntött, hogy 
falugyűlést hív össze a húsvéti ünnepeket követő hétre, amelyre szennyvíz 
beruházáshoz értő kompetens személy meghívása szükséges. 
 
Gerő Sándor polgármester: Ha más hozzászólás, kérdés nincs, bezárja a 
nyilvános testületi ülést és megköszöni mindenkinek a munkáját.  
 
 
Tekintettel arra, hogy  több kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt a 
képviselő-testület részéről, a polgármester az ülést bezárta, és megköszönte a 
képviselő-testület részvételét, együttműködését.  

 
 
 

Lezárva: 2012. március 29.-én 19 óra 47 perckor. 
 
 
 
 
 
Gerő Sándor       Szegedi Bernadett 
Polgármester         körjegyző 
 
 
 
Lukács Imre         Vig Zsolt  
jkv.hitelesítő            jkv.hitelesítő           
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M E G H Í V Ó 
 

 
Miháld  Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyilvános   

 
ülését 

 
2012. március 29-án    ( csütörtökön   )  19.00. órára 

 
a Körjegyzőségi Hivatal Tanácstermébe   ( Miháld , Fő út 2.) összehívom –ezúton- 

tisztelettel meghívom  
 
 
 
Tervezett NAPIREND: 
 
 
1./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2012.(…..) önkormányzati rendelet-tervezete  a szociális 
ellátásokról 
 
 
 
 
Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen! 
 
Miháld , 2012. március 27.      

 
 
 
 
 
Tisztelettel: 

Gerő Sándor sk. 
polgármester 
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Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 
 
 
Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, a 10. § 
(1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, a 26. §-ban, a 33. § (7) bekezdésében, a 37. § (1) 
bekezdésének d.) pontjában, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 38. § (9) bekezdésében, a 45. § 
(1)-(3) bekezdésében, a 46. § (1) és (3) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, az 58/B. § 
(2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 86. § (2) bekezdésének c. pontjában, a 92. § 
(1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
  
 

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
A rendelet célja 

 
1.§ 

 
A rendelet célja, hogy az Szt.-ben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alapján – a 
szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében -  szabályozza az önkormányzat 
hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat.  
 

A rendelet hatálya 
2.§ 

 
E rendelet hatálya kiterjed Miháld Község önkormányzat  közigazgatási területén lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében 
meghatározott személyekre, valamint az Szt. 7. § szerinti személyekre.  
 

Eljárási rendelkezések 
3. § 

 
(1) Az e rendeletben meghatározott ellátások illetve támogatások iránti kérelmeket Miháld és 
Pat Községek Körjegyzőségi Hivatala (8825 Miháld, Fő út 2.; továbbiakban: Hivatal)  
szociális igazgatási feladatot ellátó ügyintézőjénél  személyesen ügyfélfogadási időben, vagy 
postai úton kell benyújtani.  
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet Zalakarosi Kistérség Többcélú 
Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál, valamint a Magyar Vöröskereszt Zala 
Megyei Szervezeténél kell benyújtani.  
(3) A jogosultság megállapításához az ellátási formától függően az igénylő köteles feltüntetni 
az Szt.-ben  a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
vagy folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Kormányrendelet meghatározott adatokat.  



 9 

(4) A jogosultság megállapításához az ellátási formától függően a kérelemhez mellékelni kell 
az Szt. által szabályozott ellátások esetében a Kormányrendeletben meghatározott 
igazolásokat.  
(5) A kérelem elbírálásához szükséges egyes adatokat és tényeket – jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában – az alábbiak szerint kell igazolni:  
a) a munkaviszonyból származó jövedelmet munkáltatói igazolással,  
b) az önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló 
határozattal,  
c) az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,  
d) a bérbe adásból illetve egyéb jellegű hasznosításból származó jövedelmet bérleti illetve az 
egyéb jellegű hasznosításra irányuló szerződéssel,  
e) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető megállapodással,  
f) a munkanélküli státuszt az illetékes munkaügyi központ határozatával,  
g) a 16. életévét betöltött gyermek tanulói illetve hallgatói jogviszonyát iskolalátogatási 
igazolással,  
h) a gyermektartásdíjat a megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, 
bankszámlakivonat, vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírósági 
ítélettel,  
i) házasság felbontását, gyermektartásdíjat, bontóperi ítélettel, vagy a tartásdíj megállapítása, 
vagy végrehajtása iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással kell bizonyítani, 
amennyiben a tartásdíjról a szülők egyezséget kötöttek, az erről szóló nyilatkozattal,  
j) az a)-i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.  
(6) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetében szükséges az illetékes Munkaügyi 
Központtal való együttműködés tényének igazolása. Alkalmi munkából (egyszerűsített 
foglalkoztatás) származó jövedelem a munkáltató igazolásával, vagy a munkaszerződéssel 
igazolható.  

4. § 
 

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátásoknál a jövedelem számításnál irányadó időszak a 
szociális ellátások esetében az Szt.10. § (2)-(5) bekezdése szerint kerül megállapításra.  
(2) A kérelemben és a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok, tények valódisága az eljárás 
során szükség esetén az alábbiakkal ellenőrizhető:  
a) környezettanulmány elkészítése a kérelmező által megadott lakó vagy tartózkodási helyen, 
ahol életvitelszerűen él,  
b) az ügyintéző megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervét, a 
helyi gépjármű nyilvántartót, a jövedelemigazolást kiállító munkáltatót, a Nemzeti Adó és 
Vámhivatalt.  
(3) Nem szükséges környezettanulmányt készíteni, ha rendelkezésre áll hat hónapnál nem 
régebben készült környezettanulmány, vagy ha a kérelmező az Szt. ellátásai közül már 
valamelyikben részesül, így szociális helyzete Miháld Község Önkormányzata (a 
továbbiakban: önkormányzat) előtt hivatalból ismert.  
(4) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat és lakcímnyilvántartás adatai az 
irányadók.  

5.§ 
 

(1) Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az e rendeletben szabályozott ellátások, 
támogatások iránti kérelmeket folyamatosan lehet az e rendeletben meghatározottak szerint 
benyújtani.  
(2) Az e rendeletben meghatározott ellátások esetében a támogatásra való jogosultság kezdő 
napját az Szt.  vonatkozó rendelkezései alapján kell megállapítani.  
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(3) Az e rendeletben meghatározott rendszeres pénzbeli ellátások folyósításáról a Hivatal a 
tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig gondoskodik. Az átmeneti segély, a 
gyógyszertámogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és temetési segély esetében a 
segély, illetve a támogatás kifizetésére a jogerős döntés kézhezvételét követő pénztári órákban 
kerül sor. 

6.§ 
 

(1) A megállapított ellátások folyósítása  
a) postai úton, vagy  
b) pénztári kifizetéssel és folyószámlára utalással vagy  
c) közüzemi szolgáltatóhoz, vagy  
d) bérbeadóhoz  
történő folyósítással történik.  
(2) A támogatások kifizetésének módjáról a támogatást megállapító határozatban kell 
rendelkezni.  
 

II. FEJEZET 
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

 
Aktív korúak ellátása 

 
7.§ 

 
(1) Az  aktív korúak ellátására jogosult személy az Sztv. 37. § (1) bekezdés a)-c) 
pontjaiban foglaltakon túl az,  :  
a) aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
szakvéleménye alapján legalább 40 %-os mértékben egészségkárosodott személynek minősül, 
és a rehabilitálhatóságára vonatkozó véleményben meghatározott munkakört az 
Önkormányzat nem tudja biztosítani, vagy 
b) terhes nő (szakorvosi vélemény alapján) vagy 
c) mentális és fizikai állapota miatt munkavégzésre alkalmatlan személy (háziorvosi 
vélemény alapján). 
 (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy – kivéve az egészségkárosodott 
személyt -  együttműködésre köteles a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, amelynek 
keretében a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 
napon belül:  
a) felkeresi a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot és nyilvántartásba veteti magát, és  
b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik, és  
c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.  
(3) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított beilleszkedési program főbb 
típusai:  
a) egyéni képességet, vagy életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás,  
b) munkavégzésre történő felkészülést segítő program, 
c) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,  
d) képességfejlesztő, közösségi programban való részvétel,  
e) társadalombiztosítási, valamint nyugellátások igénylésében való közreműködés,  
f) munkahely létesítéséhez szükséges készségek (kommunikáció, viselkedéskultúra) 
fejlesztése.  
(4) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 
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a) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő 
program elkészítésének menetéről, a programok típusairól az együttműködés eljárási 
szabályairól,  
b) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést 
segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásbeli megállapodást köt,  
c) folyamatos kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel, és legalább 
három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő 
programban foglaltak betartását,  
d) évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, szükség 
esetén módosítja a programot,  
e) ha a rendszeres szociális segélyben részesülő nem tesz eleget együttműködési 
kötelezettségének, nyolc napon belül írásban jelzi a Hivatal szociális igazgatási feladatot 
ellátó ügyintézője  felé,  
f) a beilleszkedési program végrehajtásáról szóló éves értékelését a tárgyévet követő év 
március 31-ig megküldi a Hivatalnak. 
(5) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a (2) bekezdésben foglalt 
együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, az aktív 
korúak ellátására való jogosultsága megszüntetésre kerül.  
 

8.§ 
 
(1) A települési önkormányzat az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb 
feltételeként előírja,  hogy az a személy, aki aktív korúak ellátására való jogosultságot 
igényel (rendszeres szociális segélyt, vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást benyújtó 
kérelmező),  köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház, és annak közvetlen 
lakókörnyezete rendezettségét biztosítania a folyósítás teljes időtartama alatt.  Ennek 
keretében köteles: 
 
a.) az általa életvitelszerűen lakott lakás, ház  folyamatos takarítására és tisztán tartására, 
ennek körében különösen köteles  
 ab) a háztartási hulladékát rendszeresen az arra rendszeresített hulladékgyűjtő edényben 
elhelyezni,  
ac.) az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság fenntartásáról a 
jövedelmi helyzetéhez mérten gondoskodni, valamint a költséget, speciális szakértelmet és 
munkaeszközöket nem igénylő munkálatokat maga elvégezni,  
ad.) a ház előtti járda (járda hiányában a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM – EüM. rendelet 6. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott utcaszakasz) tisztántartására, ház előtt, vagy mögött, vagy 
oldalhatáron levő árkok, átereszek tisztántartására, lehetőség szerinti gondozására, gyom-
mentesítésére,  
ae.) a házhoz tartozó udvar, és/vagy kert vonatkozásában annak gondozásáról, gyom-és 
parlagfű-mentesítéséről gondoskodni,  
af) köteles a háziállat, haszon és kedvtelésből tartott állat tartása esetén olyan helyet, eszközt 
biztosítani, hogy megakadályozza az állatok elkóborlását, és köteles az állat tartására kijelölt 
helyet tisztán tartani. 
(2) Az (1) bekezdésben írtak fennállását a Hivatal szociális igazgatási feladatot ellátó 
ügyintézője -  szúrópróbaszerűen  - ellenőrizheti hivatali munkaidőben, ahol az önkormányzat 
képviselő-testületének tagjai hatósági tanúként vesznek részt.  
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(3) Az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. A kifogásolt állapotról 
lehetőség szerint a Hivatal fényképfelvételt készít.  
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesítése esetén az önkormányzat 
megfelelő, de legalább 5 napos határidő megjelölésével és az elvégzendő tevékenységek 
konkrét meghatározásával a kérelmezőt, illetve a jogosultat végzésben felszólítja a 
lakókörnyezete rendezettsége biztosítására.  
(5) Amennyiben a kérelmező, vagy a jogosult felszólítás ellenére sem tesz eleget 
kötelezettségének, az önkormányzat foglalkoztatást helyettesítő támogatás, vagy a rendszeres 
szociális segély megállapítására irányuló kérelmet elutasítja, a jogosultság felülvizsgálatára 
irányuló eljárás során pedig a jogosultságot az Szt. 37/B. § (1a) bekezdésében írtak szerint 
felfüggeszti.  

 
Lakásfenntartási támogatás 

 
9.§ 

 
 (1) A települési önkormányzat a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb 
feltételeként előírja , hogy ezen támogatásban részesülő köteles az általa életvitelszerűen 
lakott lakás, vagy ház, és annak közvetlen lakókörnyezete rendezettségét biztosítania a 
folyósítás teljes időtartama alatt.  Ennek keretében köteles: 
 
a.) az általa életvitelszerűen lakott lakás, ház  folyamatos takarítására és tisztán tartására, 
ennek körében különösen köteles  
 ab) a háztartási hulladékát rendszeresen az arra rendszeresített hulladékgyűjtő edényben 
elhelyezni,  
ac.) az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság fenntartásáról a 
jövedelmi helyzetéhez mérten gondoskodni, valamint a költséget, speciális szakértelmet és 
munkaeszközöket nem igénylő munkálatokat maga elvégezni,  
ad.) a ház előtti járda (járda hiányában a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM – EüM. rendelet 6. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott utcaszakasz) tisztántartására, ház előtt, vagy mögött, vagy 
oldalhatáron levő árkok, átereszek tisztántartására, lehetőség szerinti gondozására, gyom-
mentesítésére,  
ae.) a házhoz tartozó udvar, és/vagy kert vonatkozásában annak gondozásáról, gyom-és 
parlagfű-mentesítéséről gondoskodni,  
af) köteles a háziállat, haszon és kedvtelésből tartott állat tartása esetén olyan helyet, eszközt 
biztosítani, hogy megakadályozza az állatok elkóborlását, és köteles az állat tartására kijelölt 
helyet tisztán tartani. 
(2) Az (1) bekezdésben írtak fennállását a Hivatal szociális igazgatási feladatot ellátó 
ügyintézője -  szúrópróbaszerűen  - ellenőrizheti hivatali munkaidőben, ahol az önkormányzat 
képviselő-testületének tagjai hatósági tanúként vesznek részt.  
(3) Az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. A kifogásolt állapotról 
lehetőség szerint a Hivatal fényképfelvételt készít.  
 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesítése esetén az önkormányzat 
megfelelő, de legalább 5 napos határidő megjelölésével és az elvégzendő tevékenységek 
konkrét meghatározásával a kérelmezőt, illetve a jogosultat végzésben felszólítja a 
lakókörnyezete rendezettsége biztosítására.  
(5) Amennyiben a kérelmező, vagy a jogosult felszólítás ellenére sem tesz eleget 
kötelezettségének, úgy a lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelmet 
elutasítja, vagy a megállapított támogatást a következő hónap 1. napjával megszünteti. 
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Átmeneti segély 
10.§   

 
 
(1) Az önkormányzat átmeneti segélyt nyújt a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő 
személyek részére, amennyiben önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem 
tudnak gondoskodni, és  
a) az egy főre számított családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 %-át,  
b) egyedül élő esetében az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.  
(2) Ugyanazon családnak, illetve egyedülálló kérelmezőnek az évente három alkalommal 
adható átmeneti segély összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amelynek 
együttes összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladhatja meg.  
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatártól, valamint a támogatás összegétől 
kivételes méltányosság gyakorlásával évente egy alkalommal el lehet térni.  
(4) Az átmeneti segély megállapítására hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján az 
átmeneti segély részben vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható 
az Szt. 47.§ (3) bekezdésében meghatározott formákban. 
(5) Átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható az alábbi esetekben: 
a) elemi kár esetén a lakás és a berendezési tárgyak helyreállítására vagy pótlására, 
b) tartós betegség esetén megélhetésre, 
c) temetési költség fedezésére. 
(6) Az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában történő megállapításáról a 
polgármester dönt. 
(7) Átmeneti segélyként megállapított kamatmentes kölcsön visszafizetési ideje legfeljebb egy 
év, amely időtartama alatt havi egyenlő mértékben kell a kölcsönt visszafizetni. 
(8) Háromhavi törlesztő részlet befizetésének elmulasztása esetén a teljes kamatmentes 
kölcsönt 15 napon belül egy összegben a mindenkori késedelmi kamattal növelten kell 
visszafizetni. 
 

11.§ 
 

(1) Az átmeneti segély iránti kérelmet a segélyre szoruló személy, illetve bárki előterjesztheti, 
aki tudomást szerez a segélyre szoruló helyzetéről.  
(2) Az átmeneti segély igénylésekor az Szt. 45.§ (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott 
feltételek fennállását hitelt érdemlően igazolni kell.  
(3) A segélyt igénylő köteles szociális helyzetének feltárásában együttműködni az 
önkormányzattal.  

12.§ 
 

Az önkormányzat az átmeneti segély megállapítására az Szt. 45. §. (1) bekezdésében 
biztosított hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át.  
 

Temetési segély 
13.§ 

 
(1) Az önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy 
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy az elhunyt 
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tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve 
családja létfenntartását veszélyezteti.  
(2) A temetési segélyre való jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy 
főre számított havi családi jövedelemhatárt a képviselő-testület az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-ában állapítja meg.  
(3) Nem állapítható meg temetési segély  
a) ha az elhalt személy életbiztosítással rendelkezett és hozzátartozója jogosult a biztosítási 
összeg felvételére  
b) amennyiben a kérelmező az elhalt személlyel tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerzősét 
kötött,  
c) annak, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 6. § alapján temetési 
hozzájárulásban részesül.  
(4) A temetési segély iránti kérelmet a polgármesteri hivatal szociális igazgatási feladatot 
ellátó szervezeti egységénél kell benyújtani.  
(5) A temetési segély megállapítására I. fokon a polgármester jogosult, II. fokon a képviselő-
testület jár el.  

14.§ 
 
(1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 100.000 Ft.  
(2) A temetési segély összege az (1) bekezdésben meghatározott összeg 10 %-a.  
(3) A temetési segély a temetés napját követő 60 napon belül igényelhető.  

 
Köztemetés 

15.§ 
 

Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről az önkormányzat az Szt. 48. §-ban 
meghatározott feltételek szerint gondoskodik.  
 

Közgyógyellátás 
16.§ 

 
(1) Az önkormányzat az Szt. 50.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Szt. 50. 
§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakon kívül a közgyógyellátásra jogosultság szempontjából a 
szociális rászorultság feltételeit a (2) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg.  
(2) Az (1) bekezdés tekintetében szociálisan rászorultnak tekintendő az,  
a) akinek esetében az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át, egyedül élő esetében 220%-át és  
b) akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri.  
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem tekinthető szociálisan rászorultnak az, akinek 
tartásáról más természetes vagy jogi személy erre irányuló szerződés keretében gondoskodik.  

 
III. FEJEZET 

 
Szociális szolgáltatások 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

17.§  
 

Az Szt. értelmében szociális alapszolgáltatások: 



 15 

- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- családsegítés 
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
Az alapszolgáltatások tekintetében az Szt. 59/A.§ alapján a szociális rászorultságot 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint támogató szolgáltatás esetében vizsgálni kell. 
A szociális rászorultságot, annak fennállását, az intézményvezető vizsgálja a szolgáltatás 
igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente. 
 

 
18.§. 

 
Az ellátások igénybevétele 

 
(1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az 

ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele 
iránti kérelmet a körjegyzőségi hivatalhoz/intézményvezetőhöz kell benyújtani, a 
9/1999.(XI.24) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. 

(2) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. 

(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali 
ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni 
kell. 

(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999.(XI.24.) 
SzCsM rendelet 15.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 

 
 

Szociális intézményi elhelyezés 
19.§ 

 
(1) A képviselő-testület az Szt. 94. § (1) bekezdés a/ pontjában, valamint az Szt. 101.§(4) 
bekezdésében biztosított hatáskörének gyakorlását a személyes gondoskodást nyújtó 
intézményi jogviszony keletkezése és megszüntetése vonatkozásában a polgármesterre 
ruházza át.  
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezése és 
megszüntetése ügyében I. fokon az (1) bekezdésben foglaltak alapján a polgármester jogosult, 
II. fokon a képviselő-testület jár el.  

 
Étkeztetés 

 
20.§ 

 
 

(1) Az Szt. 62. §-ban meghatározottak alapján biztosítandó étkeztetésről a képviselő-testület a 
Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda Miháldi Tagintézménye Konyhája útján gondoskodik.  
(2) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri 
meleg étkezésről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:  
a) 60 év feletti életkorú,  
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b) átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotú,  
c) fogyatékossággal élő,  
d) pszichiátriai betegségben szenvedő,  
e) szenvedélybetegségben szenvedő.  
(3) Kérelmezőnek a (2) bekezdésben megjelölt feltételek közül legalább egy feltételnek kell 
megfelelni, melyet az egészségügyi állapotra vonatkozóan a kérelmező háziorvosa igazol az 
intézményvezető által megküldött nyomtatványon.  

 
21.§ 

 
(1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.  
(2) Az étkeztetés házhoz szállítása esetén a térítési díj a szállítási díj mindenkori 
önköltségével növekszik.  
(3) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj megállapításáról az intézmény vezetője 
dönt.  
(4) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj mértékét külön rendelet állapítja meg. 

 
22.§ 

 
(1) Amennyiben a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését 
illetve elengedését kéri, az Szt. 115.§ (4) bekezdése alapján az értesítés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz fordulhat.  
(2) Az (1) bekezdés alapján benyújtott kérelem esetén az Szt. 115.§ (4) bekezdése alapján a 
Képviselő-testület dönt a személyi térítési díj összegéről.  
 

Házi segítségnyújtás 
23.§ 

 
(1) Az Szt. 63. §-ban meghatározottak alapján biztosítandó házi segítségnyújtásról a 
képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete útján gondoskodik.  

 
(2) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az intézmény vezető intézkedése 
alapján az Sztv. 93.§ - 94/A.§ rendelkezéseinek megfelelően történik. 
 
 
 
 

24.§. 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti települési önkormányzat által külön 
megállapodásban rögzített, Magyar Vöröskereszt Zala megyei Szervezetének Vezetőjéhez 
lehet benyújtani, aki dönt a kérelmekről 

 
Családsegítés 

25.§ 
 

 
(1) Családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és 
mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek, 
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családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, 
valamin az életvezetési képesség megőrzése céljából. 

(2) A családsegítés keretében a képviselő-testülete az Szt-ben meghatározott ellátásokat 
biztosítja. 

(3) A családsegítést a képviselő-testület Zalakaros Többcélú Kistérségi Társulás 
Családsegítő Szolgálata által, külön megállapodás által biztosítja, amely az ellátást 
igénybe vevőknek térítésmentes szolgáltatás. 

(4) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek a települési önkormányzat által külön 
megállapodásban rögzített, szociális intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani. 

(5) Az ellátás iránit kérelemről intézmény vezetője dönt. 
 

IV. Fejezet  
Átmeneti és záró rendelkezések 

 
26.§ 

 
(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.  
(2) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.  
(3) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Miháld Község  
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
4/2008.(IV.3.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 3/2009.(III.14.) és a 
6/2011.(V.04.) önkormányzati rendeletek. 
 
 
Miháld, 2012. március 28. 
 
 
Gerő Sándor        Szegedi Bernadett 
Polgármester          körjegyző 
 
 
Záradék: 
 
 
Jelen rendelet 2012. március 30.-án Miháld Község hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel 
kihirdetésre került. 
 
 
      Szegedi Bernadett 
          körjegyző 
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Miháld és Pat Községek Körjegyzősége 
8825 Miháld, Fő út 2. (93) 567-012. 
 
 
 
Iktatószám: 245/2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 
 

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. március …..-i soron következő ülésére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Szociális ellátásokról szóló 3/2012. (III…..) önkormányzati rendelet 
megalkotása  
 
Előadó: Szegedi Bernadett körjegyző 
Előkészítő: Szegedi Bernadett körjegyző 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. március  ……i ülésére 
 

Tárgy: Javaslat szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokat a 4/2008. (IV. 3.) önkormányzati 
rendeletében szabályozta. Az elmúlt időben több alkalommal is sor került a 
helyi szociális rendelet módosítására a gyorsan változó jogszabályi környezet, 
illetve a helyi viszonyok változásából adódó aktualizálás miatt.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény ( a 
továbbiakban : szociális törvény) 2012. január 01. napjától hatályos 
módosítása következtében tovább növekedett a természetben nyújtott 
támogatások aránya, és az egyes szociális ellátásokban részesülők 
együttműködési kötelezettsége.  
Ez utóbbi vonatkozásában a törvény felhatalmazást adott a települési 
önkormányzatok részére, hogy – az év elejétől önkormányzati hatósági 
hatáskörből államigazgatási hatáskörbe került - lakásfenntartási támogatás, 
valamint a rendszeres szociális segélyben részesülők esetében is a támogatás 
folyósítását a lakókörnyezet rendezettségéhez kössék. Az elmúlt év során e 
szabály bevezetésére, csak a foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( korábbi 
nevén : bérpótló támogatás ) esetében volt lehetőség. Önkormányzatunk 
korábban élt a jogszabályi felhatalmazással. Ennek bevezetésétől azt várta, 
hogy a támogatásban részesülő tegyen eleget alapvető követelményeknek, a 
saját illetve családja rendezett életkörülményeit, higiénés feltételeit maga 
körül megteremtse, valamint, hogy rendszeres munkavégzésre ösztönözzön.  
A jelzett támogatások feltételeinek önkormányzati rendeletben történő 
meghatározásakor rendkívül körültekintően kell eljárni. Pontosan meg kell 
határozni azt, hogy az önkormányzat mit vár el a támogatásban részesülőtől. 
Fontos az előírt feltételek ellenőrzésének eljárás rendjét is meghatározni.  
Fentiekre figyelemmel az elmúlt év során a támogatások megállapítása és a 
felülvizsgálatok során a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében 
meghatározott feltételek pontosítását, részletezését, illetve ugyanezen 
feltételek lakásfenntartási támogatásban, és a rendszeres szociális segélyben 
részesülők esetében történő alkalmazását javaslom.  
A helyi szociális rendeletünk konkrét normatív tartalom nélküli, - 
lakókörnyezet rendezettségének megteremtésére irányuló - előírása 
felülvizsgálatra szorul. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a korábbinál 
részletesebb, megszövegezésében pontosabban körülhatárolt fogalmakat 
használó, olyan előírások meghatározására kell törekednünk, melyek pontos 
értelmezése sem az önkormányzat, sem a jogosult részéről nem vet fel 
értelmezési nehézségeket annak használata során. Mivel a lakókörnyezet 
rendezettségének nem teljesítése megszüntető ok is egyben,  igen lényeges, 
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hogy ne határozzunk meg olyan feltételeket a jogosultak számára, melyet, 
csak „ jelentős” anyagi ráfordítással tudnak teljesíteni. Nem határozhatunk 
meg olyan feltételeket sem, mellyel a jogosult magánszférához való jogát 
megsértenénk.  
A hatályos rendelet több olyan támogatási formát is tartalmaz ( időskorúak 
járadéka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj , stb.) melyeket a jogalkotó 
már az elmúlt években államigazgatási hatáskörbe utalt, és azok 
vonatkozásában valamennyi jogosultsági feltételt, eljárási szabályt magasabb 
szintű jogszabály tartalmaz. Jogszabály alkotási felhatalmazással a települési 
önkormányzatok nem rendelkeznek, így azok helyi rendeletben való 
párhuzamos megjelenítése indokolatlan, és felesleges. Ezen támogatások, 
ellátások helyi szociális rendeletből történő kivezetésére is javaslatot 
teszünk.  
Az elmúlt év szeptemberében átalakított normatív lakásfenntartási 
támogatás 2012. január 1. napjával önkormányzati hatósági hatáskörből 
államigazgatási hatáskörbe került. E támogatás vonatkozásában annak 
természetbeni nyújtása, illetve az ellátásban részesülő együttműködési 
kötelezettsége tekintetében rendeletalkotási felhatalmazással rendelkeznek 
az önkormányzatok.  
A fent említett hatáskörváltozással ez év első napjától már csak pár 
támogatási forma maradt  testület hatáskörében, melynek során egyedi 
ügyekben kell döntéseket hoznia, mint pl. átmeneti segély, 
gyógyszertámogatás, temetési segély, de az adminisztráció csökkentése, és az 
ügyek gyorsítása érdekében annak polgármesteri hatáskörbe való utalását 
javasoltam. 
Alaposabb előkészítést igényel a foglalkoztatást helyettesítő támogatás-, 
valamint a rendszeres szociális segély természetbeni nyújtása, már csak 
azért is, mert ennek személyi feltételei hiányoznak a Hivatalban, a  rengeteg 
jogszabályváltozás így is aránytalanul nagy terhet terhet ró a Hivatal 1 fő 
szociális igazgatási ügyintézőjére.  Rövid egyeztetést követően azt 
javasolnánk a Képviselő-testületnek, hogy ezekben a kérdésben egy későbbi 
testületi ülésen, alaposabb előkészítést követően hozza meg döntését.  
 
A szociális rendelet felülvizsgálatát nem csak az indokolja, hogy  2012. 
február 29.-én érkezett hozzánk törvényességi észrevétel a 4/2008.(IV.3.) 
önkormányzati rendelet előírásaira vonatkozóan, hanem azt soron kívül  a 
szociális törvény 2012. január 01. napjától hatályos módosításai is 
különösen indokolják. Az új rendelet megalkotása halaszthatatlan 
mindenképp, és a munkatervben annak felülvizsgálata szerepelt a jogi 
környezet változásai miatt. 
 
Természetesen – mint minden jogszabály módosítása alkalmával – ezúttal is 
sor került a jogszabály teljes áttekintésére. A jelenleg hatályban lévő szociális 
rendeletünk több vonatkozásban nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009 ( XII. 14. ) 
IRM rendeletben foglaltaknak, hiszen megalkotásakor még a jogalkotásról 
szóló első magyar jogszabály,  az 1987. évi XI. törvény (rövidítése: Jat.) volt 
hatályban, amelyet alkotmány ellenessége miatt az Alkotmánybíróság 
121/2009. (XII. 17.) AB határozatában 2010. december 31-i hatállyal 
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megsemmisített. Ez másként rendelkezett a jogszabály megjelöléséről, 
hatályba léptetésről, és megengedő volt a felsőbb szintű jogszabályok 
rendelkezéseinek megismétlésére. 

A jogalkotásról szóló új törvény, a 2010. évi CXXX. Törvény ezeket 
markánsan megváltoztatta. 

„3. § Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási 
szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 
Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény 
alapján nem lehet ellentétes.” 

 
Ugyancsak a felülvizsgálatot  és új rendelet megalkotását indokolja a 
következő rendelkezés:  
 

8. § (1) A hatályos jogszabályi rendelkezést a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv 
jogszabály megalkotásával, a módosítani kívánt jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, 
a módosítást kimondó jogszabályi rendelkezéssel módosíthatja. 

(2) Nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba 
lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint jogszabállyal - a 
fordítási hiba kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi 
szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét. 
 
Tekintettel, hogy a korábbi rendelet  címe sem felel meg a jogszabályi 
előírásoknak, nem tartalmazhatja a „számú” megjelölést, és a szabályozás 
aktusára utaló kifejezést sem. A cím utolsó szavához a „ról”-„ről”- ragnak kell 
kapcsolódnia és nem használható a címben a „szabályairól” szó sem. 
A jogszabály tervezete jelöletlen szerkezeti egységet sem tartalmazhat, a 
szakaszok jelölése pozitív egész számokból képzett arab számokból és a § 
jelből áll, a § jelhez nem kapcsolható a többes szám jele, és figyelni kell a 
pontok, alpontok használatára, és francia bekezdést alkalmazni nem lehet, a 
formai tagolás nagyon kötött. 
 
Mivel a szociális rendelet szakmai tartalmának módosítása, illetve 
jogtechnikai változtatása a jogszabály szinte minden szakaszát érinti, 
így a jelenleg hatályban lévő rendelet hatályon kívül helyezését és egyúttal új 
rendelet megalkotását tartom indokoltnak.  
 
Az ellátások jogosultsági feltételeiben a jelenleg hatályos szociális 
rendeletben írtakhoz képest a fentiekben részletezett változásokat javasoljuk. 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a a rendelet kötelező 
tartami elemévé teszi az előzetes hatásvizsgálat készítését. A törvényi 
kötelezettség előírásainak megfelelően az előterjesztés 2. számú melléklete az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást tartalmazza.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést 
megtárgyalni és a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot  
elfogadni szíveskedjen!  
 
Rendelet-tervezet: Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2012.(III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 
 
 
Mellékletek:  
 
1.) rendelet-tervezet  
2.) előzetes hatástanulmány  
 
A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az Ötv. 15. § (1) bekezdés alapján 
minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
Határozati javaslat: 
 
1./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala  Megyei 
Kormányhivatal XX-B-030/514-1/2012. számon kiadott, a szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló 4/2008.(IV.3.) önkormányzati rendeletére 
vonatkozó törvényességi felhívásában foglaltakat megvizsgálta és annak 
elfogadásául a  következő intézkedést tette:  
- Jogalkotási hatáskörében, tekintettel a szociális rendelet szakmai 
tartalmának módosítására, illetve jogtechnikai változtatására, mely a 
jogszabály szinte valamennyi szakaszát érinti, megalkotta a szociális 
ellátásokról szóló 3/2012.(III.30.) önkormányzati rendeletét  a csatolt 
melléklet alapján, melynél figyelembe vette a jogszabályszerkesztésről szóló 
11/2010.(X.25.) KIM rendelettel módosított 61/2009.(XII.14.) IMR 
rendeletben és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 
2012. január 1.-jével változó rendelkezéseit.  
2./ Felhívja a polgármestert, hogy határidőben adjon tájékoztatást a tett 
intézkedésekről és felhívja a körjegyzőt, hogy az új rendelet széleskörű 
megismertetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 

Készítette: Szegedi Bernadett sk. 
 körjegyző 
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         1.számú melléklet 
 

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2012.(III…..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a szociális ellátásokról 
 
 
Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, a 10. § 
(1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, a 26. §-ban, a 33. § (7) bekezdésében, a 37. § (1) 
bekezdésének d.) pontjában, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 38. § (9) bekezdésében, a 45. § 
(1)-(3) bekezdésében, a 46. § (1) és (3) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, az 58/B. § 
(2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 86. § (2) bekezdésének c. pontjában, a 92. § 
(1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
  
 

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
A rendelet célja 

 
1.§ 

 
A rendelet célja, hogy az Szt.-ben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alapján – a 
szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében -  szabályozza az önkormányzat 
hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat.  
 

A rendelet hatálya 
2.§ 

 
E rendelet hatálya kiterjed Miháld Község önkormányzat  közigazgatási területén lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében 
meghatározott személyekre, valamint az Szt. 7. § szerinti személyekre.  
 

Eljárási rendelkezések 
3. § 

 
(1) Az e rendeletben meghatározott ellátások illetve támogatások iránti kérelmeket Miháld és 
Pat Községek Körjegyzőségi Hivatala (8825 Miháld, Fő út 2.; továbbiakban: Hivatal)  
szociális igazgatási feladatot ellátó ügyintézőjénél  személyesen ügyfélfogadási időben, vagy 
postai úton kell benyújtani.  
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet Zalakarosi Kistérség Többcélú 
Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál, valamint a Magyar Vöröskereszt Zala 
Megyei Szervezeténél kell benyújtani.  
(3) A jogosultság megállapításához az ellátási formától függően az igénylő köteles feltüntetni 
az Szt.-ben  a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
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vagy folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Kormányrendelet meghatározott adatokat.  
(4) A jogosultság megállapításához az ellátási formától függően a kérelemhez mellékelni kell 
az Szt. által szabályozott ellátások esetében a Kormányrendeletben meghatározott 
igazolásokat.  
(5) A kérelem elbírálásához szükséges egyes adatokat és tényeket – jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában – az alábbiak szerint kell igazolni:  
a) a munkaviszonyból származó jövedelmet munkáltatói igazolással,  
b) az önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló 
határozattal,  
c) az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,  
d) a bérbe adásból illetve egyéb jellegű hasznosításból származó jövedelmet bérleti illetve az 
egyéb jellegű hasznosításra irányuló szerződéssel,  
e) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető megállapodással,  
f) a munkanélküli státuszt az illetékes munkaügyi központ határozatával,  
g) a 16. életévét betöltött gyermek tanulói illetve hallgatói jogviszonyát iskolalátogatási 
igazolással,  
h) a gyermektartásdíjat a megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, 
bankszámlakivonat, vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírósági 
ítélettel,  
i) házasság felbontását, gyermektartásdíjat, bontóperi ítélettel, vagy a tartásdíj megállapítása, 
vagy végrehajtása iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással kell bizonyítani, 
amennyiben a tartásdíjról a szülők egyezséget kötöttek, az erről szóló nyilatkozattal,  
j) az a)-i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.  
(6) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetében szükséges az illetékes Munkaügyi 
Központtal való együttműködés tényének igazolása. Alkalmi munkából (egyszerűsített 
foglalkoztatás) származó jövedelem a munkáltató igazolásával, vagy a munkaszerződéssel 
igazolható.  

4. § 
 

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátásoknál a jövedelem számításnál irányadó időszak a 
szociális ellátások esetében az Szt.10. § (2)-(5) bekezdése szerint kerül megállapításra.  
(2) A kérelemben és a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok, tények valódisága az eljárás 
során szükség esetén az alábbiakkal ellenőrizhető:  
a) környezettanulmány elkészítése a kérelmező által megadott lakó vagy tartózkodási helyen, 
ahol életvitelszerűen él,  
b) az ügyintéző megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervét, a 
helyi gépjármű nyilvántartót, a jövedelemigazolást kiállító munkáltatót, a Nemzeti Adó és 
Vámhivatalt.  
(3) Nem szükséges környezettanulmányt készíteni, ha rendelkezésre áll hat hónapnál nem 
régebben készült környezettanulmány, vagy ha a kérelmező az Szt. ellátásai közül már 
valamelyikben részesül, így szociális helyzete Miháld Község Önkormányzata (a 
továbbiakban: önkormányzat) előtt hivatalból ismert.  
(4) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat és lakcímnyilvántartás adatai az 
irányadók.  

5.§ 
 

(1) Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az e rendeletben szabályozott ellátások, 
támogatások iránti kérelmeket folyamatosan lehet az e rendeletben meghatározottak szerint 
benyújtani.  
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(2) Az e rendeletben meghatározott ellátások esetében a támogatásra való jogosultság kezdő 
napját az Szt.  vonatkozó rendelkezései alapján kell megállapítani.  
(3) Az e rendeletben meghatározott rendszeres pénzbeli ellátások folyósításáról a Hivatal a 
tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig gondoskodik. Az átmeneti segély, a 
gyógyszertámogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és temetési segély esetében a 
segély, illetve a támogatás kifizetésére a jogerős döntés kézhezvételét követő pénztári órákban 
kerül sor. 

6.§ 
 

(1) A megállapított ellátások folyósítása  
a) postai úton, vagy  
b) pénztári kifizetéssel és folyószámlára utalással vagy  
c) közüzemi szolgáltatóhoz, vagy  
d) bérbeadóhoz  
történő folyósítással történik.  
(2) A támogatások kifizetésének módjáról a támogatást megállapító határozatban kell 
rendelkezni.  
 

II. FEJEZET 
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

 
Aktív korúak ellátása 

 
7.§ 

 
(1) Az  aktív korúak ellátására jogosult személy az Sztv. 37. § (1) bekezdés a)-c) 
pontjaiban foglaltakon túl az,  :  
a) aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
szakvéleménye alapján legalább 40 %-os mértékben egészségkárosodott személynek minősül, 
és a rehabilitálhatóságára vonatkozó véleményben meghatározott munkakört az 
Önkormányzat nem tudja biztosítani, vagy 
b) terhes nő (szakorvosi vélemény alapján) vagy 
c) mentális és fizikai állapota miatt munkavégzésre alkalmatlan személy (háziorvosi 
vélemény alapján). 
 (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy – kivéve az egészségkárosodott 
személyt -  együttműködésre köteles a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, amelynek 
keretében a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 
napon belül:  
a) felkeresi a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot és nyilvántartásba veteti magát, és  
b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik, és  
c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.  
(3) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított beilleszkedési program főbb 
típusai:  
a) egyéni képességet, vagy életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás,  
b) munkavégzésre történő felkészülést segítő program, 
c) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,  
d) képességfejlesztő, közösségi programban való részvétel,  
e) társadalombiztosítási, valamint nyugellátások igénylésében való közreműködés,  
f) munkahely létesítéséhez szükséges készségek (kommunikáció, viselkedéskultúra) 
fejlesztése.  
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(4) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 
a) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő 
program elkészítésének menetéről, a programok típusairól az együttműködés eljárási 
szabályairól,  
b) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést 
segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásbeli megállapodást köt,  
c) folyamatos kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel, és legalább 
három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő 
programban foglaltak betartását,  
d) évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, szükség 
esetén módosítja a programot,  
e) ha a rendszeres szociális segélyben részesülő nem tesz eleget együttműködési 
kötelezettségének, nyolc napon belül írásban jelzi a Hivatal szociális igazgatási feladatot 
ellátó ügyintézője  felé,  
f) a beilleszkedési program végrehajtásáról szóló éves értékelését a tárgyévet követő év 
március 31-ig megküldi a Hivatalnak. 
(5) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a (2) bekezdésben foglalt 
együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, az aktív 
korúak ellátására való jogosultsága megszüntetésre kerül.  
 

8.§ 
 
(1) A települési önkormányzat az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb 
feltételeként előírja,  hogy az a személy, aki aktív korúak ellátására való jogosultságot 
igényel (rendszeres szociális segélyt, vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást benyújtó 
kérelmező),  köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház, és annak közvetlen 
lakókörnyezete rendezettségét biztosítania a folyósítás teljes időtartama alatt.  Ennek 
keretében köteles: 
 
a.) az általa életvitelszerűen lakott lakás, ház  folyamatos takarítására és tisztán tartására, 
ennek körében különösen köteles  
 ab) a háztartási hulladékát rendszeresen az arra rendszeresített hulladékgyűjtő edényben 
elhelyezni,  
ac.) az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság fenntartásáról a 
jövedelmi helyzetéhez mérten gondoskodni, valamint a költséget, speciális szakértelmet és 
munkaeszközöket nem igénylő munkálatokat maga elvégezni,  
ad.) a ház előtti járda (járda hiányában a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM – EüM. rendelet 6. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott utcaszakasz) tisztántartására, ház előtt, vagy mögött, vagy 
oldalhatáron levő árkok, átereszek tisztántartására, lehetőség szerinti gondozására, gyom-
mentesítésére,  
ae.) a házhoz tartozó udvar, és/vagy kert vonatkozásában annak gondozásáról, gyom-és 
parlagfű-mentesítéséről gondoskodni,  
af) köteles a háziállat, haszon és kedvtelésből tartott állat tartása esetén olyan helyet, eszközt 
biztosítani, hogy megakadályozza az állatok elkóborlását, és köteles az állat tartására kijelölt 
helyet tisztán tartani. 
(2) Az (1) bekezdésben írtak fennállását a Hivatal szociális igazgatási feladatot ellátó 
ügyintézője -  szúrópróbaszerűen  - ellenőrizheti hivatali munkaidőben, ahol az önkormányzat 
képviselő-testületének tagjai hatósági tanúként vesznek részt.  
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(3) Az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. A kifogásolt állapotról 
lehetőség szerint a Hivatal fényképfelvételt készít.  
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesítése esetén az önkormányzat 
megfelelő, de legalább 5 napos határidő megjelölésével és az elvégzendő tevékenységek 
konkrét meghatározásával a kérelmezőt, illetve a jogosultat végzésben felszólítja a 
lakókörnyezete rendezettsége biztosítására.  
(5) Amennyiben a kérelmező, vagy a jogosult felszólítás ellenére sem tesz eleget 
kötelezettségének, az önkormányzat foglalkoztatást helyettesítő támogatás, vagy a rendszeres 
szociális segély megállapítására irányuló kérelmet elutasítja, a jogosultság felülvizsgálatára 
irányuló eljárás során pedig a jogosultságot az Szt. 37/B. § (1a) bekezdésében írtak szerint 
felfüggeszti.  

 
Lakásfenntartási támogatás 

 
9.§ 

 
 (1) A települési önkormányzat a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb 
feltételeként előírja , hogy ezen támogatásban részesülő köteles az általa életvitelszerűen 
lakott lakás, vagy ház, és annak közvetlen lakókörnyezete rendezettségét biztosítania a 
folyósítás teljes időtartama alatt.  Ennek keretében köteles: 
 
a.) az általa életvitelszerűen lakott lakás, ház  folyamatos takarítására és tisztán tartására, 
ennek körében különösen köteles  
 ab) a háztartási hulladékát rendszeresen az arra rendszeresített hulladékgyűjtő edényben 
elhelyezni,  
ac.) az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság fenntartásáról a 
jövedelmi helyzetéhez mérten gondoskodni, valamint a költséget, speciális szakértelmet és 
munkaeszközöket nem igénylő munkálatokat maga elvégezni,  
ad.) a ház előtti járda (járda hiányában a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM – EüM. rendelet 6. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott utcaszakasz) tisztántartására, ház előtt, vagy mögött, vagy 
oldalhatáron levő árkok, átereszek tisztántartására, lehetőség szerinti gondozására, gyom-
mentesítésére,  
ae.) a házhoz tartozó udvar, és/vagy kert vonatkozásában annak gondozásáról, gyom-és 
parlagfű-mentesítéséről gondoskodni,  
af) köteles a háziállat, haszon és kedvtelésből tartott állat tartása esetén olyan helyet, eszközt 
biztosítani, hogy megakadályozza az állatok elkóborlását, és köteles az állat tartására kijelölt 
helyet tisztán tartani. 
(2) Az (1) bekezdésben írtak fennállását a Hivatal szociális igazgatási feladatot ellátó 
ügyintézője -  szúrópróbaszerűen  - ellenőrizheti hivatali munkaidőben, ahol az önkormányzat 
képviselő-testületének tagjai hatósági tanúként vesznek részt.  
(3) Az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. A kifogásolt állapotról 
lehetőség szerint a Hivatal fényképfelvételt készít.  
 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesítése esetén az önkormányzat 
megfelelő, de legalább 5 napos határidő megjelölésével és az elvégzendő tevékenységek 
konkrét meghatározásával a kérelmezőt, illetve a jogosultat végzésben felszólítja a 
lakókörnyezete rendezettsége biztosítására.  
(5) Amennyiben a kérelmező, vagy a jogosult felszólítás ellenére sem tesz eleget 
kötelezettségének, úgy a lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelmet 
elutasítja, vagy a megállapított támogatást a következő hónap 1. napjával megszünteti. 
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Átmeneti segély 
10.§   

 
 
(1) Az önkormányzat átmeneti segélyt nyújt a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő 
személyek részére, amennyiben önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem 
tudnak gondoskodni, és  
a) az egy főre számított családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 %-át,  
b) egyedül élő esetében az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.  
(2) Ugyanazon családnak, illetve egyedülálló kérelmezőnek az évente három alkalommal 
adható átmeneti segély összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amelynek 
együttes összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladhatja meg.  
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatártól, valamint a támogatás összegétől 
kivételes méltányosság gyakorlásával évente egy alkalommal el lehet térni.  
(4) Az átmeneti segély megállapítására hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján az 
átmeneti segély részben vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható 
az Szt. 47.§ (3) bekezdésében meghatározott formákban. 
(5) Átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható az alábbi esetekben: 
a) elemi kár esetén a lakás és a berendezési tárgyak helyreállítására vagy pótlására, 
b) tartós betegség esetén megélhetésre, 
c) temetési költség fedezésére. 
(6) Az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában történő megállapításáról a 
polgármester dönt. 
(7) Átmeneti segélyként megállapított kamatmentes kölcsön visszafizetési ideje legfeljebb egy 
év, amely időtartama alatt havi egyenlő mértékben kell a kölcsönt visszafizetni. 
(8) Háromhavi törlesztő részlet befizetésének elmulasztása esetén a teljes kamatmentes 
kölcsönt 15 napon belül egy összegben a mindenkori késedelmi kamattal növelten kell 
visszafizetni. 
 

11.§ 
 

(1) Az átmeneti segély iránti kérelmet a segélyre szoruló személy, illetve bárki előterjesztheti, 
aki tudomást szerez a segélyre szoruló helyzetéről.  
(2) Az átmeneti segély igénylésekor az Szt. 45.§ (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott 
feltételek fennállását hitelt érdemlően igazolni kell.  
(3) A segélyt igénylő köteles szociális helyzetének feltárásában együttműködni az 
önkormányzattal.  
 

12.§ 
 

Az önkormányzat az átmeneti segély megállapítására az Szt. 45. §. (1) bekezdésében 
biztosított hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át.  
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Temetési segély 

13.§ 
 

(1) Az önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy 
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy az elhunyt 
tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve 
családja létfenntartását veszélyezteti.  
(2) A temetési segélyre való jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy 
főre számított havi családi jövedelemhatárt a képviselő-testület az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-ában állapítja meg.  
(3) Nem állapítható meg temetési segély  
a) ha az elhalt személy életbiztosítással rendelkezett és hozzátartozója jogosult a biztosítási 
összeg felvételére  
b) amennyiben a kérelmező az elhalt személlyel tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerzősét 
kötött,  
c) annak, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 6. § alapján temetési 
hozzájárulásban részesül.  
(4) A temetési segély iránti kérelmet a polgármesteri hivatal szociális igazgatási feladatot 
ellátó szervezeti egységénél kell benyújtani.  
(5) A temetési segély megállapítására I. fokon a polgármester jogosult, II. fokon a képviselő-
testület jár el.  

14.§ 
 
(1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 100.000 Ft.  
(2) A temetési segély összege az (1) bekezdésben meghatározott összeg 10 %-a.  
(3) A temetési segély a temetés napját követő 60 napon belül igényelhető.  

 
 

Köztemetés 
15.§ 

 
Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről az önkormányzat az Szt. 48. §-ban 
meghatározott feltételek szerint gondoskodik.  
 

 
Közgyógyellátás 

 
16.§ 

 
(1) Az önkormányzat az Szt. 50.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Szt. 50. 
§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakon kívül a közgyógyellátásra jogosultság szempontjából a 
szociális rászorultság feltételeit a (2) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg.  
(2) Az (1) bekezdés tekintetében szociálisan rászorultnak tekintendő az,  
a) akinek esetében az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át, egyedül élő esetében 220%-át és  
b) akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri.  
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem tekinthető szociálisan rászorultnak az, akinek 
tartásáról más természetes vagy jogi személy erre irányuló szerződés keretében gondoskodik.  
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III. FEJEZET 
 

Szociális szolgáltatások 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
17.§  

 
Az Szt. értelmében szociális alapszolgáltatások: 

- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- családsegítés 
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
Az alapszolgáltatások tekintetében az Szt. 59/A.§ alapján a szociális rászorultságot 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint támogató szolgáltatás esetében vizsgálni kell. 
A szociális rászorultságot, annak fennállását, az intézményvezető vizsgálja a szolgáltatás 
igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente. 
 

 
18.§. 

 
Az ellátások igénybevétele 

 
(6) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az 

ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele 
iránti kérelmet a körjegyzőségi hivatalhoz/intézményvezetőhöz kell benyújtani, a 
9/1999.(XI.24) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. 

(7) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. 

(8) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali 
ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni 
kell. 

(9) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999.(XI.24.) 
SzCsM rendelet 15.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 

 
 

Szociális intézményi elhelyezés 
19.§ 

 
(1) A képviselő-testület az Szt. 94. § (1) bekezdés a/ pontjában, valamint az Szt. 101.§(4) 
bekezdésében biztosított hatáskörének gyakorlását a személyes gondoskodást nyújtó 
intézményi jogviszony keletkezése és megszüntetése vonatkozásában a polgármesterre 
ruházza át.  
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezése és 
megszüntetése ügyében I. fokon az (1) bekezdésben foglaltak alapján a polgármester jogosult, 
II. fokon a képviselő-testület jár el.  
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Étkeztetés 

 
20.§ 

 
 

(1) Az Szt. 62. §-ban meghatározottak alapján biztosítandó étkeztetésről a képviselő-testület a 
Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda Miháldi Tagintézménye Konyhája útján gondoskodik.  
(2) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri 
meleg étkezésről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:  
a) 60 év feletti életkorú,  
b) átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotú,  
c) fogyatékossággal élő,  
d) pszichiátriai betegségben szenvedő,  
e) szenvedélybetegségben szenvedő.  
(3) Kérelmezőnek a (2) bekezdésben megjelölt feltételek közül legalább egy feltételnek kell 
megfelelni, melyet az egészségügyi állapotra vonatkozóan a kérelmező háziorvosa igazol az 
intézményvezető által megküldött nyomtatványon.  

 
21.§ 

 
(1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.  
(2) Az étkeztetés házhoz szállítása esetén a térítési díj a szállítási díj mindenkori 
önköltségével növekszik.  
(3) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj megállapításáról az intézmény vezetője 
dönt.  
(4) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj mértékét külön rendelet állapítja meg. 

 
22.§ 

 
(1) Amennyiben a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését 
illetve elengedését kéri, az Szt. 115.§ (4) bekezdése alapján az értesítés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz fordulhat.  
(2) Az (1) bekezdés alapján benyújtott kérelem esetén az Szt. 115.§ (4) bekezdése alapján a 
Képviselő-testület dönt a személyi térítési díj összegéről.  
 

Házi segítségnyújtás 
 

23.§ 
 

(1) Az Szt. 63. §-ban meghatározottak alapján biztosítandó házi segítségnyújtásról a 
képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete útján gondoskodik.  

 
(2) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az intézmény vezető intézkedése 
alapján az Sztv. 93.§ - 94/A.§ rendelkezéseinek megfelelően történik. 
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24.§. 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti települési önkormányzat által külön 
megállapodásban rögzített, Magyar Vöröskereszt Zala megyei Szervezetének Vezetőjéhez 
lehet benyújtani, aki dönt a kérelmekről 

 
Családsegítés 

 
25.§ 

 
 

(1) Családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és 
mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek, 
családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, 
valamin az életvezetési képesség megőrzése céljából. 

(2) A családsegítés keretében a képviselő-testülete az Szt-ben meghatározott ellátásokat 
biztosítja. 

(3) A családsegítést a képviselő-testület Zalakaros Többcélú Kistérségi Társulás 
Családsegítő Szolgálata által, külön megállapodás által biztosítja, amely az ellátást 
igénybe vevőknek térítésmentes szolgáltatás. 

(4) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek a települési önkormányzat által külön 
megállapodásban rögzített, szociális intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani. 

(10) Az ellátás iránit kérelemről intézmény vezetője dönt. 
 

IV. Fejezet  
 

Átmeneti és záró rendelkezések 
 

26.§ 
 
(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.  
(2) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.  
(3) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Miháld Község  
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
4/2008.(IV.3.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 3/2009.(III.14.) és a 
6/2011.(V.04.) önkormányzati rendeletek. 
 
Miháld, 2012. március 28. 
 
 
Gerő Sándor        Szegedi Bernadett 
Polgármester          körjegyző 
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2. számú melléklet  
 
Tárgy: Tájékoztató a szociális rendelet-tervezethez kapcsolódó előzetes 
hatásvizsgálatról  
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) vonatkozó 
rendelkezése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes 
hatásvizsgálatot kell lefolytatni, melynek szempontjait a Jat. 17.§-a 
határozza meg.  
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz 
igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve 
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  
 
18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, 
amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és 
célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá 
ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.  
 
Tárgy: a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet előzetes 
hatásvizsgálata:  
 
1./ társadalmi hatásai: Elsődleges cél, hogy a tervezetben meghatározott 
szabályok megfogalmazásával a szociális ellátásokat, szolgáltatásokat 
szabályozó rendelet tartalmilag megfeleljen a felhatalmazást adó magasabb 
szintű jogszabályi előírásoknak. Egyúttal meg kell felelnie a formai kereteket 
meghatározó jogszabályszerkesztésről szóló hatályos jogszabályi előírásoknak 
is.  
 
2./ költségvetési hatásai: a tervezéshez képest nincs jelentős költségvetési 
kihatása,  
 
3./ környezeti hatásai: az aktív korúak ellátásában, valamint a 
lakásfenntartási támogatásban részesülők vonatkozásában bevezetendő 
szabályok révén várható a lakókörnyezet rendezettségének javulása, az 
ingatlanok és azok udvarának, kertjének tisztántartása, gyom-mentesítése.  
 
4./ egészségügyi következményei: nincsenek  
 
5./ adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  jelentősek.  
 



 34 

6./ szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Hivatalban 
dolgozó 1 fő szociális igazgatási köztisztviselő foglalkoztatása révén a 
személyi feltételek nem biztosítottak, a nagyszámú kérelmek, ez mellett az 
anyakönyvezetői, népesség nyilvántartási  és minden más igazgatási munka 
is 1 köztisztviselő által van ellátva, tovább nem terhelhető. A megoldást a 
létszám emelése jelentené. 
 
7./ megalkotása elmaradásának várható következményei a jogszabály 
megalkotásának szükségessége: törvényi módosítások, a magasabb rendű 
jogszabályok rendelkezéseivel való összhangot biztosítani kell (Szt., Jat.), új 
egységes szabályozás. 
 
A lakásfenntartási támogatás esetében a hatásköri szabályok 
vonatkozásában történt változások átvezetése szükséges.  
 
Hivatkozott törvény 18. § (1) bekezdéséből az is kiderül, hogy a jogi 
szabályozás várható hatásainak ismertetése a jogszabály előkészítője 
„indokolási kötelezettségének” részét képezi, amely kötelezettségnek a 
képviselő-testület elé benyújtott rendelet-tervezet szöveges előterjesztésben 
kell, hogy eleget tegyen.  

 
A rendelet-tervezet általános indokolása: 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) a pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozására 
több ponton ad felhatalmazást a települési önkormányzatok számára.  
 
Az Szt. 32. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-
testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének 
szabályait.  
 
Az Szt. 26. § alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a 
hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan 
rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek 
szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.  
 
A fentiek szerint a rendelet-tervezet tartalmazza a kérelem benyújtásával 
kapcsolatos eljárási szabályokat, a törvényi felhatalmazás alapján az egyes 
szociális pénzbeli ellátásokra vonatkozó részletszabályokat, a természetbeni 
juttatás formájában nyújtható támogatások körét. 
 
Tartalmazza továbbá a rendelet megalkotásával egyidejűleg hatályon kívül 
helyezendő helyi rendeleteket.  
 
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 3. §-át, mely szerint:  
„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, 
szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell 
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szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy 
többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg olyan jogszabály 
rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem lehet 
ellentétes.”  
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.  
 
A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletekben még több olyan szakasz 
található, amelynek szövege egy magasabb szintű jogszabály szövegével 
megegyezik. A rendelet-tervezet ezt a kettősséget már kerüli.  
 
Figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM 
rendeletben foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek 
és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a 
rendelet-tervezet.  
 
A rendelet–tervezet az ellátások jogosultsági feltételeiben a jelenleg hatályos 
rendelethez viszonyítva csak kisebb változásokat tartalmaz.  
 
A rendelet-tervezet több hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmaz, 
mivel elfogadásával egyidejűleg egy önkormányzati rendeletet és annak 
valamennyi módosítását kell hatályon kívül helyezni.  

 
A rendelet-tervezet részletes indokolása: 

Az 1. §-hoz 
 

A rendelet-tervezet 1.§-a tartalmazza a rendelet célját.  
 

A 2. §-hoz 
 

A tervezet ezen szakasza a rendeletben meghatározott ellátások személyi 
hatályát rögzíti.  

A 3 - 6. §-hoz 
 

A rendelet-tervezet 3 - 6. §-i az eljárási szabályokat rögzítik. Meghatározásra 
került, hogy az egyes szociális ellátások, szolgáltatások iránti kérelmeket hol 
kell benyújtani, milyen nyilatkozatokat, mellékleteket kell a kérelemhez 
benyújtani.  
A tervezet az értelmező rendelkezések között foglalja össze azoknak a 
kifejezéseknek a tartalmát, amelyek segítséget nyújtanak az eljárásban 
résztvevő jogosultaknak és az eljáró igazgatási szerveknek is.  

 
A 7 - 8. § -hoz 

 
A tervezet ezen szakaszai szabályozzák az aktív korúak ellátását az Szt. 
szerinti felhatalmazási körben.  
A rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként változatlanul a 
Családsegítő Szolgálattal való együttműködést írtuk elő.  
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Az Szt. biztosította jogszabályi felhatalmazás alapján önkormányzatunk a 
rendszeres szociális segélyre jogosultak körét kibővítette a munkavégzésre 
alkalmatlan személyek körével. 
Új elemként szerepel a tervezetben, hogy a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők mellett már a rendszeres szociális segélyben 
részesülők esetében is meghatározásra kerültek a lakókörnyezet 
rendezettségére vonatkozó magatartás szabályok.  
 
A korábban meghatározott magatartás szabályok pontosításra kerültek. Az 
ellenőrzés rendjének meghatározásán túl az előírást megszegők 
vonatkozásában érvényesíthető szankció is megjelenik a rendelet-
tervezetben.  

A 9. §-hoz 
 

A lakásfenntartási támogatásnál újdonságként jelenik meg a rendeletben 
annak meghatározása, hogy azt elsődlegesen természetben kell nyújtani. 
Mivel a támogatást elsősorban természetben kell folyósítani, a 
részletszabályok a III. fejezetben, a szociális rászorultságtól függő 
természetbeni ellátások között szerepelnek.  
 

A 10 – 12. §-hoz 
 

Az átmeneti segély vonatkozásában új szabályok nem jelentek meg. A 
jogosultság feltételeiben nem történt változás. 
  
A lakásfenntartási támogatás vonatkozásában annak természetbeni 
nyújtása, valamint az ellátásban részesülők lakókörnyezete rendezettsége 
meghatározása tekintetében rendelkezik a települési önkormányzat 
rendeletalkotási felhatalmazással. Az utóbbi  szabályokkal került kibővítésre 
a korábbi szabályozás.  
 

A 13-14.  §-hoz 
 

Ezen szakasz a temetési segély  vonatkozásában a korábbiakhoz képest 
változtatást nem tartalmaz.  

 
A 15. §-hoz 

 
Ezen szakasz a köztemetés vonatkozásában a korábbiakhoz képest 
változtatást nem tartalmaz.  
 

A 16. §-hoz 
 

A méltányossági jogkörben megállapított közgyógyellátás a szociálisan 
rászorultak részére az egészség megőrzésével és a betegséggel összefüggő 
kiadásokat kompenzálja. Jegyzői hatáskör, a jogszabály meghatározza a 
minimális feltételeket. 

 
 



 37 

 
 
 

A 17-19. §-hoz 
 
Ez a szakasz felsorolja az önkormányzat által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások formáit. Ez a paragrafus módosítást nem 
tartalmaz.  

 
A 17. § a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony 
keletkezése és megszüntetése vonatkozásában állapít meg hatásköri 
szabályokat. A korábbiakhoz képest módosítást nem tartalmaz.  

 
A 20-22. §-hoz 

 
A szociális étkeztetés eljárási szabályai, jogosultsági feltételei nem 
módosultak.  

A 23. §-hoz 
 

A házi segítségnyújtás eljárási szabályai, jogosultsági feltételei nem 
módosultak, csak kikerültek a felesleges szabályozások. 
 
 

A 25. §-hoz. 
 

A családsegítés jogszabályi feltételei a korábbiakhoz képest nem változtak.  
 

A 26. §-hoz 
 

A szakasz hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket 
tartalmaz. Jelen rendelet-tervezet elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül 
kell helyezni az ellátásokat jelenleg szabályozó önkormányzati rendeleteket. 
 


