
Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 2. §-a, valamint a 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
  
1. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) A Képviselő-testület az alábbi ellátási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a polgármesterre ruházza: 

a) babakelengye támogatás megállapítása 
b) időskori támogatás megállapítása, 
c) köztemetés, 
d) a személyes gondoskodás szakosított formáival kapcsolatos feladatok ellátása. 
e) települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez,  
f) települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz, 
g) rendkívüli települési támogatás megállapítása, 
h) a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2013. (X. 31.) 

önkormányzati rendelet 27. §-ában meghatározott hulladékszállítási díjkedvezmény megállapítása és 
megszüntetése.” 

 
2. § A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(3) A Képviselő-testület az alábbi ellátási formákkal kapcsolatos feladat- és hatáskörét a Humánpolitikai Bizottságra 

ruházza át: 
a) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal összefüggően:  

aa) az ellátás igénybevételére és megszüntetésére vonatkozó intézményvezetői döntés felülvizsgálata,  
ab) a térítési díj fizetésére kötelezett kérelme alapján az intézményvezető személyi térítési díj 
megállapítására vonatkozó döntésének felülvizsgálata az Szt. 115. § (3)-(4) bekezdései figyelembe 
vételével,  

b) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszafizetésének elengedése, csökkentése, vagy 
részletekben történő visszafizetése figyelemmel az Szt. 17. § (5) bekezdésében foglaltakra.” 

 
3. § A R. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatásokra való jogosultságot és a folyósítást a jogosult kérelmére meg kell szüntetni 
az általa megjelölt időponttól.” 
 
4. § A R. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(4) A támogatás postai úton kerül kifizetésre.” 
 
5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
    Kis Gábor      dr. Szilágyi Ákos  
  polgármester       jegyző 

Záradék	
A rendelet 2016. február 25. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdető táblára történő 
kifüggesztéssel.    
 
 
         dr. Szilágyi Ákos 
          jegyző 


