Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény a 132. § (4) bekezdésében, a II. fejezet 7. és 8. alcíme tekintetében a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) - (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1.§
(1) E rendelet területi hatálya kiterjed a Levél község közigazgatási területére.
(2) A rendelet személyi hatályát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban tv) 3.§, 6.§ és 7.§.; illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt) 4.§-ai határozzák meg.

2. Értelmező rendelkezések
2. §
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) a jövedelemszámításra irányadó időszak:
aa) rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelme,
ab) a nem rendszerességgel szerzett és vállalkozásból származó jövedelem esetén, a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelem egy havi átlaga, melynek számításánál az adóbevallással lezárt időszak
jövedelmét időarányosan kell beszámítani,
b) az egy főre jutó jövedelem a 2. § a) pontban megjelölt időszakra eső családi jövedelem és a 2. §
d) pontja szerinti együtt élő személyek számának hányadosa,

c) család: a tv. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott közeli hozzátartozók közössége.
d) együtt élő személyek:
da) a Gyvt. 5.§ által szabályozott ellátások esetén a tv. 4.§ e), d), e), f) pontja alapján a
közös háztartásban élő közeli hozzátartozók,
db) a lakásfenntartási támogatás esetén az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége,
dc) egyéb szociális ellátás esetén a lakásban együtt lakó közeli hozzátartozók,
e) gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő az, aki:
ea) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
eb) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató, vagy
ec) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat folytató, gyermekét(eit) egyedül neveli.
f) hozzátartozó: a tv. 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó.
g) jövedelemnek minősülnek a tv. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak,
h) jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni:
ha) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt rendszeres jövedelmet,
hb) a vállalkozásból származó jövedelmet, ha a vállalkozási tevékenység megszűnt.
i) tartósan és súlyosan beteg személy az, aki:
ia) a háziorvos szakvéleménye szerint előre láthatóan három hónapnál hosszabb
időtartamban állandó ápolásra, gondozásra szorul,
ib) a munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette vagy legalább 50 %-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett vagy,
ic) emelt összegű családi pótlékban részesül.

3.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési támogatás keretében adható alábbi ellátásokra:
a) települési támogatást
aa) önkormányzati támogatást,
ab) ápolási támogatást,
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ac) gyógyszertámogatást,
ad) lakásfenntartási támogatást,
ae) szülési támogatást,
b) rendkívüli települési támogatás
ba) eseti támogatás
bb) köztemetés
3. Eljárási rendelkezések
4.§
(1) A szociális ellátás iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon, a Hegyeshalmi
Közös Önkormányzati Hivatal Levéli Kirendeltségnél (9221 Levél, Fő u. 10.) kell benyújtani
személyesen, vagy postai úton.
(2) A kérelmező a kérelmében köteles nyilatkozni saját, a családja, valamint a vele egy háztartásban
élő személyek személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól.
5.§
(1) A rendszeres pénzbeli ellátások kifizetését helyben a Levél Községi Önkormányzat
házipénztárából vagy folyószámlára utalással, utólag minden hónap ötödikéig kell teljesesíteni.
(2) A nem rendszeres pénzbeli ellátásokat a határozat meghozatalát vagy a határnap kitűzését követő
nyolc napon belül, a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Levéli Kirendeltsége utalással
teljesíti.
4. Hatásköri rendelkezések
6.§
(1) A Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szociális igazgatási hatáskörei közül
polgármester hatáskörébe utalja elbírálását a következőknek:
a) rendkívüli méltánylást érdemlő önkormányzati támogatás,
b) köztemetés,
c) szülési támogatás
(2) A Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatási hatáskörei közül a
szociális, családvédelmi és ifjúsági bizottsága hatáskörébe utalja elbírálását a következőknek:
a) önkormányzati támogatás
b) gyógyszertámogatás
c) lakásfenntartási támogatás
d) ápolási támogatás
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II. fejezet
Települési támogatások
5. Pénzbeli ellátások
Önkormányzati támogatás
7.§
(1) A képviselő-testület szociális, családvédelmi és ifjúsági bizottsága létfenntartást veszélyeztető,
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek, családok részére önkormányzati támogatást állapíthat meg.
(2) Önkormányzati támogatásban az (1) bekezdés értelmében az a rászorult személy részesíthető,
akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg:
a) családban élők, a családdal egy lakásban élő egyedülálló, valamint az egy lakásban együtt élő
egyedülállók esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160%-át,
b) egyedül élő személy esetén: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.
c) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
220%-át
d) olyan család esetében, ahol fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevelnek, illetve a
családban fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg felnőtt él a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 250%-át.
e) kivételes méltányosságból a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át el
nem érő jövedelem esetén, évente egy alkalommal maximum 28.500 Ft önkormányzati
támogatás állapítható meg.
(3) Egy naptári évben legfeljebb hat alkalommal részesülhet önkormányzati támogatásban a kérelmező,
amennyiben a kérelmező, és családjában élő személy nem részesül lakásfenntartási támogatásban,
rendszeres szociális támogatásban.
(4) Egy naptári évben a folyósítás időtartama alatt legfeljebb egy alkalommal kaphat önkormányzati
támogatást a kérelmező, amennyiben ő, vagy családjában élő más személy két vagy több rendszeres
támogatási formában részesül.
(5) Egy naptári évben legfeljebb két alkalommal részesülhet önkormányzati támogatásban a kérelmező,
amennyiben a kérelmező, vagy családjában élő személy lakásfenntartási támogatásban vagy
rendszeres szociális támogatásban részesül.

(6) Az önkormányzati támogatás alkalmanként megállapítható összege nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
(7) Természetbeni juttatásként (pl.: élelmiszer, ruhanemű, tűzifa) kell a támogatást megállapítani, ha a
támogatás céljának elérése készpénzben történő kifizetéssel nem látszik biztosítottnak.
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(8) Amennyiben önkormányzati támogatás pénzbeli támogatásként kerül megállapításra, utólagos
elszámolási kötelezettség is megállapítható.
8. §
(1) Önkormányzati támogatás állapítható meg annak a levéli lakosnak, aki a meghalt levéli lakos, levéli
köztemetőben történő eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.
(2) Az önkormányzati támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a,
amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:
a)
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
b)
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.
A helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés összegénél a temetkezési szolgáltató által igazolt
legolcsóbb temetési költség az irányadó, melyet az önkormányzat minden évben a költségvetési
rendeletének elfogadásáig felülvizsgál. Az aktuális legolcsóbb temetési összeg az 1. mellékletben
található.
(3) Az önkormányzati támogatás megállapítása iránti eljárásban a kérelemhez be kell nyújtani
a) halotti anyakönyvi kivonat másolatát
b) temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.
(4) Az önkormányzati támogatás iránti kérelmet, a temetkezési vállalat által kiállított számla keltétől
számított 90 napon belül kell benyújtani.
9.§
(1) Önkormányzati támogatás adható továbbá annak a gyermeknek, akinek a családja időszakos
létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (pl. a
gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szülők munkanélkülivé válása) és akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
b) egyedülálló szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
(2) Az önkormányzati támogatás összege ebben az esetben egyszeri alkalommal nem haladhatja meg a
20.000 Ft-ot.
(3) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen legfeljebb
60.000,- Ft erejéig részesíthető önkormányzati támogatásban.
(4) Az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg, egy naptári éven
belül legfeljebb 30.000,- Ft erejéig részesíthető az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen
önkormányzati támogatásban.
(5) Sürgős szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét vagy az egészségét
veszélyezteti, a szülők jövedelemi helyzetétől függetlenül, illetve a (3)–(4) bekezdésben
foglaltaktól függetlenül is nyújtható önkormányzati támogatás.
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(6) Az önkormányzati támogatást az (1) bekezdésben meghatározott jogcímeken, készpénzben csak
akkor lehet megállapítani, ha annak célirányos felhasználása biztosított.
(7) Amennyiben a támogatást kérelmező család életvitele azt indokolja, a megállapított támogatás
folyósítása a Mosonmagyaróvári Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ
családgondozója útján is történhet.
Ápolási támogatás
10.§
(1) Személyi körülményeire tekintettel ápolási támogatás állapítható meg annak a Levél község
területén lakcímmel rendelkező és életvitel szerűen a településen élő hozzátartozónak, aki
a) aki 18. életévét betöltött tartósan beteg Levél Község területén lakcímmel rendelkező és
életvitel szerűen is a településen élő hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, és
b) rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy keresőtevékenységet folytat, de munkaideje a
napi 4 órát nem haladja meg, és
c) az ápoló családjában az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedülálló esetén annak 200%-a.
(2) Az ápolási támogatás mértéke az éves központi költségvetési törvényben meghatározott összeg
80%-a.
(3) Az ápolási támogatásra való jogosultság fennállását évente legalább egyszer felül kell vizsgálni.
(4) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást
nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy
b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási iskola nappali tagozatos tanulója, hallgatója.
(5) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a) a családban élő személyek jövedelemigazolását
b) háziorvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött személy tartósan beteg, 3 hónapot
meghaladó gondozásra, ápolásra szorul.

Gyógyszertámogatás
11.§
(1) A képviselő-testület szociális, családvédelmi és ifjúsági bizottsága gyógyszertámogatásban
részesítheti azt a személyt, aki a tv. 50.§ (1) és (2) bekezdése szerinti alanyi vagy normatív
közgyógyellátásra nem jogosult.
(2) Gyógyszertámogatásban részesíthető és szociálisan rászoruló az a Levél község területén lakcímmel
rendelkező, és életvitel szerűen a településen élő lakos, akinek jövedelme nem haladja meg:
a) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a havi
rendszeres gyógyszertár által beárazott gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20 %-át meghaladja,

6

b) egyedül élő vagy egyedül álló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %- át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 15 %-át meghaladja.
(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a családban élő személyek jövedelemigazolását
b) a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó,
gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást.
(4) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán
legalább hat hónapot meghaladó gyógyszerszedés.
(5) A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb
10.000 Forint/alkalom.
(6) A gyógyszertámogatás egy évben maximum négy alkalommal igényelhető
Lakásfenntartási támogatás
12.§
(1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban:
lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás). Utólagos elszámolási kötelezettséggel adható
támogatás a szilárdtüzelőre, az egyéb lakásfenntartásával kapcsolatos kiadásokra a szolgáltató és az
önkormányzat között létrejött megállapodás alapján biztosítható a támogatás.
(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek
összegének hányadosával.
(3) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás
tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol:
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(4) Ha a háztartás
a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot
folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
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(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a
hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(6) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó
elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,-Ft.
(7) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden
további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(8) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM)
szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont
szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás
összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
c) a támogatás összege havonta nem lehet több mint 4.000 forint.
(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3-

J-0,5
NYM
x 0,15,
─────
NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell
meghatározni.
(10) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani.
(11) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. E rendelkezés
alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói
határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(12) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelem ügyében a szociális,
családvédelmi és ifjúsági bizottság dönt.
(13) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás szilárd tüzelő vásárlása céljából lett megállapítva, és a
kérelmező a megállapított összeggel egy hónapon belül nem tud a nevére kiállított számlával
elszámolni, úgy a megállapított összeg visszafizetéséről dönthet a szociális, családvédelmi és
ifjúsági bizottság.
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Szülési támogatás
13. §
(1) A képviselő-testület gyermekenként összesen 40.000,- Ft összegű szülési támogatásban részesíti azt
a rendelet 1.§-ban meghatározott a lakcímbejelentés szabályai szerint Levél községben a gyermeke
születésének időpontjától számított egy évet megelőzően nyilvántartásba vett, és folyamatosan
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülőt, akinek a lakcímbejelentés szabályai szerint
Levél községben nyilvántartásba vett lakóhellyel rendelkező gyermeke született.
(2) A támogatás kifizetése két összegben történik:
a) 25.000,- Ft a Magyar Államkincstárnál a gyermek nevére nyitott Start- számlára- azaz
babakötvényre történő utalással,
b) 15.000,- Ft a szülő részére, az általa megadott számlaszámra kerül utalással.
(3) A támogatás iránti kérelmet a születést követő egy éven belül a Hegyeshalmi Közös
Önkormányzati Hivatal Levéli Kirendeltségénél lehet benyújtani.
(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) számlanyitási szerződés másolatát,
b) a születési anyakönyvi kivonat másolatát,
c) lakcímet igazoló iratok másolatát.

6. Rendkívüli települési támogatás
Köztemetés
14. §
A szociális törvényben meghatározott megtérítési kötelezettség alól méltányosságból mentesíthető az
eltemettetésre köteles személy, akinek:
a) családban élők esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,
b) egyedül élő esetében a havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %- át nem éri el,
c) valamint vagyonnal nem rendelkeznek.
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Eseti támogatás
15.§
(1) Rendkívüli méltánylást érdemlő, halasztást nem tűrő sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei
az azonnali segítséget indokolják (pl. elemi kár, 15 napot meghaladó kórházi kezelés, haláleset,
természeti katasztrófa) az igénylő részére a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával jövedelmi
viszonyokra tekintet nélkül, rendkívüli önkormányzati támogatást állapítson meg, melynek összege
maximum 100.000 Ft.

7. Szociális szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások
16.§
(1) Az önkormányzat az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
idősek klubja
Aranykor Idősek Otthona
idősek otthona
fogyatékkal élők nappali ellátása
hajléktalanok nappali ellátása
hajléktalanok átmeneti szállása
családsegítés
gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekek átmeneti otthona
családi napközi
bölcsődei ellátás
település és térség fejlesztés

(2) Gyermekjóléti alapellátások
a) gyermekjóléti szolgálat
b) gyermekek napközbeni ellátása
(3) A (1) és (2) a) pontja szerinti szociális szolgáltatásokat az önkormányzat társulási megállapodás
alapján biztosítja.

(4) A (2) b) pontja szerinti gyermekek napközbeni ellátását a Levéli Német Nemzetiségi Általános
Iskola, és az Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda útján biztosítja.

10

8. Térítési díj
17.§
(1) Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az
étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések intézményi térítési díjának
mértékét külön rendelet tartalmazza.
9. Egyéb rendelkezések
18. §
A kérelemhez a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet által említett
ellátások tekintetében az ott felsorolt mellékleteket kell csatolni. Az egyéb ellátások tekintetében a
Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot kell csatolni.

III. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19.§
(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti a szociális igazgatás, szociális ellátás és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
szóló 7/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet.
(3) Hatályát veszti a szociális igazgatás, szociális ellátás és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
szóló 7/2013. (V.31.) rendelet módosításáról szóló 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet.
(4) Hatályát veszti a szociális igazgatás, szociális ellátás és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
szóló 7/2013. (V.31.) rendelet módosításáról szóló 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet.

Kiss Béla
polgármester

A jegyző hatáskörében eljárva:

dr. Gáli Péter
aljegyző

A kihirdetés napja: 2015. február 24.
A jegyző hatáskörében eljárva:
dr. Gáli Péter
aljegyző
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