
Petőfibánya Község Önkormányzatának
13/2010. (VI.24.) rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 22/2008.(XI.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására

A Képviselő-testület az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. 
évi CVII. törvény módosításaira figyelemmel, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 25-26. §-ában, 47. § (2) bekezdésében, 
valamint  a  92.  §.  (1)  és  (2)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  szociális  ellátások 
szabályozásáról szóló 22/2008. (XI.27.) rendelete,  (  a továbbiakban: R.) módosítására a következő 
rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A szociális étkeztetést a képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester 
az Szt. 62. §-ának (1) bekezdése szerint azon szociális rászorultaknak biztosítja, akik a 
legalább  napi  egyszeri  meleg  étkezésüket  önmaguk,  illetve  eltartottjaik  részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. E szolgáltatással elsősorban 
azokról

a) a koruk, és/vagy egészségi állapotuk,
b) fogyatékosságuk, pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségük,
c) hajléktalanságuk miatt,

étkezés  szempontjából  ellátatlan  személyekről  és  szükséges  esetben  eltartottjaikról 
gondoskodik, akik önmaguk ellátását nem képesek biztosítani.”

(2) A R. 14. § (7) bekezdését követően új, (8) bekezdéssel egészül ki:

„A jogosultság megállapítására és igazolására alkalmas 
a) az állapot bizonyítékaként felhasználható más szerv, szervezet, intézmény, 

hatóság által kibocsátott dokumentum, nyilatkozat,
b) a kezelőorvos, szociális gondozó, gondviselő, hozzátartozó, más ellátó, vagy 

segítő  személy  szakvéleménye,  írásos  nyilatkozata,  melyek  a  kiállítás 
dátumától számított két évig használhatók fel.”

(3) A R. 2. § 1. mondata a következőképpen módosul:

„2.  §   A  jelen  rendeletben  meghatározott  szociális  feladat-  és  hatásköröket  a 
Képviselő-testület,  átruházott  és  saját  hatáskörében  a  polgármester,  az 
Ügyrendi Bizottság, valamint a jegyző gyakorolják.”

2. § (1) Jelen rendelet  2010.  január 1-jén lép hatályba,  rendelkezéseit  a  folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.

           (2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított rendeletek 
egységes szerkezetben történő közzétételéről a jegyző gondoskodik.

K.m.f.

Fekete László sk.       Dr. Gyirán Viktor sk.
   polgármester                      jegyző



Záradék:

A rendeletet 2010. 06. 24. napján kihirdettem.
Dr. Gyirán Viktor
jegyző


