Tervezet
Sásd Város Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k (...) önkormányzati rendelete
Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, továbbá a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1)
bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 115.
§ (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva, a társulás útján ellátott szolgáltatások esetében a társulás döntéshozó szerve
véleményének kikérését követően, a következőket rendeli el.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1§
Az önkormányzat által folyósított gyermekvédelmi és szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat
érintő jog és kötelezettség megállapítására és a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.), valamint a gyermekek
védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) és e rendeletben foglaltak
figyelembe vételével.
2- §
(1) A képviselő-testület a hatáskörét átruházza
a) a Népjóléti Bizottságra a
aa) települési támogatás,
ab) köztemetés,
ac) étkeztetésre való jogosultság és személyi térítési díj megállapítása
ügyekben,
b) a polgármesterre pedig az azonnali intézkedést igénylő esetekben rendkívüli települési
támogatás megállapítása ügyekben.
(2) A polgármester és a Népjóléti Bizottság döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 15
napon belül a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: önkormányzati hivatal)
benyújtott, a képviselő-testülethez címzett fellebbezést lehet előteljeszteni. A fellebbezést a
polgármester a képviselő-testület következő ülése elé terjeszti. A fellebbezést a beadástól számított
legkésőbb 60 napon belül el kell bírálni.
II. Fejezet
Települési támogatás

1. Általános feltételek

3.§
1

(1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatással, valamint rendszeres települési támogatással
segíti a szociálisan rászorult, méltánylandó anyagi nehézséggel küzdő személyeket.
(
a) kamatmentes kölcsön rendkívüli települési támogatás (a továbbiakban: /ociálw
b) szociális tüzelőanyag juttatás rendkívüli települési támogatás (a továbbiakban: szociális
c) temetési célú rendkívüli települési támogatás, (a továbbiakban:
d) szülési rendkívüli települési támogatás, (a továbbiakban:
formájában is adható.

!) vagy

(3) Rendszeres települési támogatás nyújtható
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban:
b) a gyógyszerkiadások viseléséhez (a továbbiakban:
c) gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez (a továbbiakban
(4) A gyermekek családban történő nevelkedését, a gyermeket nevelő családok anyagi-szociális
problémáinak enyhítését - a Gyvt-ben foglaltak figyelembe vételével - települési támogatással segíti
az önkormányzat.
(5) A települési támogatás nyújtható készpénzben, de természetbeni szociális ellátás formájában,
fogyasztási cikk formájában vagy a támogatott személy kiadásainak átvállalásával is megállapítható.

4 .§
(1) A települési támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót
megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémáit megszüntesse vagy csökkentse, így például
együttműködjön a munkaügyi központtal, közfoglalkoztatásban vegyen részt, igénybe vegye a
családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgáltatást.
(2) Nem nyújtható települési támogatás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatban
valótlan tényt közöl.

5.§
(1) A települési támogatás megállapításáról - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Népjóléti
Bizottság dönt.
(2) A létfenntartást veszélyeztető, azonnali orvoslást igénylő rendkívüli élethelyzetbe került rászorult
részére - e rendeletben foglalt szabályok betartásával - a polgármester is állapíthat meg rendkívüli
települési támogatást.
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Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül az alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás
felmerülése, így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben
lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba
való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások.
(3) A rendkívüli települési támogatás esetenkénti összege 3 ezer forinttól

teljed.

2. Szociális kölcsön
7-§
fi) Rendkívüli települési támogatás
miatt nehéz helyzetbe került kérelmező részére - a 6. § szerinti
rendkívüli települési támogatás megállapítása
_if - pénzügyi szolgáltatási
tevékenységnek nem minősülő kamatmentes szociális kölcsön formájában is nyújtható.
(2) A szociális kölcsön összege 50.000 forintig teljed.
(3) A szociális kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a kölcsön folyósításának célját,
összegét és a visszafizetés feltételeit. A szociális kölcsön nyújtásáról a Népjóléti Bizottsága döntése
alapján a polgármester és a jogosult megállapodást köt, melyben meg kell határozni a kölcsön
összegét, kifizetésének módját, a visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a
behajtás módját. A megállapodásban a kérelmező és házastársa, élettársa vagy vele közös
háztartásban élő nagykorú hozzátartozója egyetemleges felelősséget köteles vállalni a szociális
kölcsön visszafizetésére.
(4) A szociális kölcsönt legfeljebb 1 év alatt kell visszafizetni, a bizottság döntése szerinti havi
egyenlő részletekben. Az első részletet - ha a bizottság másként nem dönt - a kölcsön felvételét követő
hónap 15. napjáig kell megfizetni. A határidőben vissza nem fizetett szociális kölcsönt a Szoctv.-nek
a jogosulatlanul felvett ellátásra vonatkozó rendelkezése szerint kell behajtani.

3. Szociális tüzelőanyag juttatás
8. §
(1) Az önkormányzat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása pályázaton elnyert mennyiségben és minőségben rendelkezésére álló
tüzelőanyagot a rászoruló lakosság számára természetbeni rendkívüli települési támogatásként,
szociális tüzelőanyag juttatás formájában biztosítja.
(2) A szociális célú tüzelőanyag juttatásról a Népjóléti Bizottság a benyújtott igénylések alapján dönt.
(3) A rendelkezésre álló tüzelőanyag-mennyiséget a legrászorultabbak között kell elosztani. A
rászorultság mértékének meghatározása során előnyben kell részesíteni a Szoctv. szerint aktív korúak
ellátására, az időskorúak járadékára, valamint - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására - e rendelet szerinti települési támogatásra, különösen lakásfenntartási
települési támogatásra jogosultakat, és a Gyvt. szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő családokat.
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(4) Szociális célú tüzelőanyag juttatás keretében háztartásonként legfeljebb 5 m 3 tűzifa rászorulók
ingatlanára történő szállítására kerül sor. A tüzelőanyag biztosítása, valamint rászorulókhoz történő
kiszállítása egyaránt ellenszolgáltatás nélkül történik.

4. Temetési támogatás
9 -§
(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként temetési támogatás
nyújtható annak a településen
, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott, ha a temetési költségek viselésére a saját, illetve családja
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes.
(2) Létfenntartást veszélyeztet a temetési költségek viselése, amennyiben az eltemettető családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének
(3) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított
benyújtani.

lehet

(4) A temettető a temetési támogatás felvételére temetésenként egy esetben jogosult. A kérelem
benyújtásakor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy máshol e címen nem igényelt és nem
kapott települési támogatást.

5. Szülési támogatás

10. §
(1) A rászoruló, a településen
szülőket (a továbbiakban: szülő) kérelemre szülési támogatás illeti meg, ha a gyermek a
gondozásukban van.
(2) A támogatás megállapítása szempontjából rászoruló a szülő, ha a családban az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
(3) A szülési támogatás
a)
H h ó l és
b) ieriTK'-,/.. i1-■
a szülő nő és minden 1 évesnél idősebb családtagja számára 10
napra hétköznaponként meleg ebéd házhoz-szállításából áll.

igényelheti a gyermek megszületését, három éven aluli gyermek örökbefogadása esetén az
örökbefogadást követő 6 hónapon belül benyújtott kérelemmel.
4

6. Lakásfenntartási települési támogatás

11. §
(1) Az önkormányzat lakásfenntartási települési támogatás nyújtásával segíti a rászorulókat a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésében.
(2) Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a
lakó kérelmező,
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyszemélyes háztartás esetén 300 %-át, továbbá
az elismert havi lakásfenntartási költségek a háztartás összjövedelmének 25 %-át elérik, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vag\ona,

(3) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában háztartás a Szoctv. szerinti háztartás. Vagyon alatt a
hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, ha annak forgalmi értéke
meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét, azzal, hogy nem minősül
vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű
jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármű.
(4) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában elismert havi lakásfenntartási költségként a kérelem
beadását megelőző utolsó havi számla alapján
a) a villanyáram-,
b) a viz
ei és gázfogyasztás,
d) csatornahasználat
e) szemétszállítás díja,
j) a lakbér vagy az albérleti díj,
g) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészlete,
h) a közös költség
együttes összege, továbbá nem gázzal vagy villanyárammal fűtők esetében a tüzelőanyag
költségeinek megfizetésére havi 5.000 forint vehető figyelembe.

12. §
(1) A 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lakásfenntartási települési támogatást a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától kezdődően 12 hónapra kell megállapítani, az ellátás havi összege 2.500
forint. A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.
(2) A 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti lakásfenntartási települési támogatást a kérelem benyújtása
évére kell megállapítani, az ellátás összege a kérelmező által lakott lakás után a kérelmező által az
adóévre fizetendő magánszemély kommunális adójának megfelelő összeg. A kérelmeket
folyamatosan lehet benyújtani.
(3) A 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lakásfenntartási települési támogatást elsősorban
természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő, 12. § (4) bekezdése
szerinti azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Az ilyen módon megállapított lakásfenntartási
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települési támogatást havonta utólag a bizottság döntése szerint kell a költség megfizetésére utalni
vagy a kérelmező részére kifizetni.

13. §
(1) Lakásfenntartási települési támogatást ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak lehet
megállapítani, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak minősül
az albérlet és a bírósági határozattal megosztott lakás lakrésze.
(2) Megszűnik a lakásfenntartási települési támogatás:
a) a megállapított folyósítási időtartam leteltével, vagy
b) ha a bizottság a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával a támogatást megszünteti.

7. Gyógyszertámogatás
14. §
(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a szociálisan rászorult, a településen életvitelszerűen
tartózkodó sásdi lakos, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából szociálisan rászorult az, akinek a családjában az egy
főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át, egyedül élő esetében 350 %-át.
(3) Létfenntartást veszélyeztetően magas a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, ha annak havi
összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.
(4) A gyógyszertámogatás havi összege a rendszeres gyógyító ellátás havi költségének fele, de
maximum 10 ezer forint. A támogatás havi összegét 100 forintra kerekítve a Népjóléti Bizottság
állapítja meg.
(5) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségét a háziorvos igazolja.

15. §
(1) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően 12 hónapra kell
megállapítani. A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.
(2) Gyógyszertámogatás nem jár a közgyógyellátásra való jogosultság időtartama alatt. A
kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy a kérelem benyújtásakor
közgyógyellátásra jogosult-e.
(3) A gyógyszertámogatást havonta utólag kell a támogatott részére kifizetni.

8. Térítési díj támogatás

16. §
6

(1) Térítési díj támogatás adható a gyermekintézményekben fizetendő étkezési, kollégiumi térítési díj
vagy a bejárás költségeinek megfizetéséhez, ha a kérelmező és családja megélhetését a térítési díj
vagy a közlekedési költség (a továbbiakban együtt: térítési díj) megfizetése veszélyezteti.

(3) A térítési díj támogatást az igazolt havi költségek %-ában vagy annak figyelembe vételével öszszegszerűen a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően tanítási év vagy a félév végéig
állapítja meg a Népjóléti Bizottság.
(4) A térítési díj támogatást havonta a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell az intézménynek átutalni,
vagy a bizottság rendelkezése szerint a támogatottnak kifizetni.
III. Fejezet
Köztemetés

17. §
(1) Az eltemettetésre köteles személy szociális rászorultsága esetén a Népjóléti Bizottság a
köztemetés költségeinek megtérítését kérelemre, különös méltánylást érdemlő körülmény fennállása
esetén elengedheti, mérsékelheti, részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást (a továbbiakban
együtt: kedvezmény) adhat.

IV. Fejezet
Eljárási rendelkezések

18. §
(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket
és az általános eljárási szabályokat a Szoctv. 4—24. §-a határozza meg.2
(2) Az e rendeletben szabályozott ellátásokra vonatkozó eljárás általában kérelemre indul. Pénzbeli
és természetbeni ellátás nyújtására hivatalból is indulhat eljárás, hivatalból történő eljárást
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kezdeményezhet köznevelési intézmény, egészségügyi, gyermekvédelmi vagy szociális szolgáltatást
nyújtó szerv vagy személy, civil szervezet is.
(3) Az ellátások iránti kérelmet írásban kell benyújtani az önkormányzati hivatalhoz. A kérelemben
nyilatkozni kell a kérelmező és családja, lakásfenntartási települési támogatás esetén a háztartás havi
jövedelmének nettó összegéről.
(4) A jogosultság megállapítása érdekében - a döntéshozó felkérésére - környezettanulmányt végez a
családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgálat. A környezettanulmány elvégzésébe bevonható a védőnői
szolgálat és a köznevelési intézmények dolgozói is.
(5) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság elbírásához a Szoctv. 18. § szerinti
adatokat, továbbá az adott ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó nyilatkozatokat, adatokat, vagy
az adatok hatóság által történő beszerzéséhez szükséges nyilatkozatokat kell csatolni. A kérelmező
köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és azokat igazolni. Amennyiben a
kérelmező a nyilatkozatokat vagy igazolásokat felszólítás ellenére sem bocsátja rendelkezésre,
kérelmét el kell utasítani.
(6) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a) munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmet és
táppénzt: a munkáltató jövedelem-igazolásával,
b) társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az
adóhatóság által kiadott jövedelem-igazolással,
c) nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat: az előző havi
nyugdíjszelvénnyel vagy banki kivonattal vagy az éves ellátás összegét igazoló értesítővel,
d) a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatást (GYED, GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj stb.) postai kifizetési szelvénnyel, banki kivonattal vagy a kifizetőtől
nyert igazolással,
e) a munkaügyi szervek által folyósított ellátást: az erről szóló határozattal,
j) rendszeres pénzellátást: postai kifizetési szelvénnyel vagy banki kivonattal,
g) bérbeadásból származó jövedelmet és megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet
a szerződéssel,
h) egyéb jövedelmet (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések
stb.) a kifizetőtől nyert igazolással.

19. §
(1) A pénzbeli ellátások folyósítása a határozat végrehajthatóvá válását követően elsősorban
kifizetéssel, a hivatal házipénztárában történik az alábbi határidőben.
a) A nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15, azonnali
intézkedést igénylő esetben megállapított ellátás kifizetése 3 napon belül történik.
b) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, a jogszabályban, valamint a határozatban
elrendelt határidőben történik.
(2) Gyógyszertámogatás folyószámlára történő átutalással vagy postai úton is kifizethető.
(3) A rendszeres ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül köteles írásban vagy személyesen értesíteni az önkormányzati
hivatalt, az ellátást megállapító határozatban erre a figyelmét fel kell hívni.
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(4)
A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés
engedélyezésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának figyelembe vételével az adott ellátás tekintetében
hatáskörrel rendelkező dönt.
V Fejezet
Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

20. §
(1) Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások iránti igényt
a) étkeztetésre írásban vagy szóban az önkormányzati hivatalban,
b) házi segítségnyújtásra írásban a Sásdi Szociális Szolgálatnál,
c) családsegítésre szóban vagy írásban a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központban,
d) gyermekjóléti szolgáltatásra szóban vagy írásban a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ
gyermekjóléti szolgálatánál,
e) gyermekek napközbeni ellátására írásban az intézmény vezetőjénél
kell benyújtani.
(2) A szolgáltatás biztosításáról, megszüntetéséről és a személyi térítési díj megállapításáról az (1)
bekezdés a) pontjában foglalt esetben a Népjóléti Bizottság, a b)-e) pontban foglalt esetekben az
intézmény vezetője dönt. Az ellátottal a szolgáltatás nyújtásáról az (1) bekezdés a) pontja szerinti
esetben a polgármester, a b)-e) pontokban foglalt esetekben az intézményvezető köt megállapodást.
(3) A
a)
b)
c)
d)
e)

szolgáltatást meg kell szüntetni, ha az igénylő:
a térítési díjat az Szoctv-ben foglaltak szerint nem fizeti meg,
az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt szolgáltatásokat 1 éven keresztül nem veszi igénybe,
elhalálozik,
kéri az ellátás megszüntetését,
az ellátási területről lakóhelye megszüntetésével elköltözik

9. Étkeztetés

21. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. A 70. életévét betöltött személy
életkora alapján jogosulttá válik az étkeztetés igénybe vételére.
(2) Az egészségi állapottal összefüggő okot, a fogyatékosságot, pszichiátriai betegséget és
szenvedélybetegséget orvosi igazolással, a hajléktalanságot nyilatkozattal kell igazolni.
(3) Az önkormányzat az étkeztetést szociális konyha formájában, saját lakosai és megállapodás
alapján további települések lakossága számára, Sásd város, Felsőegerszeg, Meződ, Pálé, Varga és
Vázsnok községek területén biztosítja, a Sásdi Általános Művelődési Központ napközi konyhájáról
vásárolt étkeztetéssel. Az ebéd az ellátott által elvihető, vagy kérelemre az ellátott lakására szállítja
az étkeztetés szolgálat vagy a falugondnoki szolgálat. Az étkeztetés szolgálat által a lakásra
kiszállított ebédért az ebéd és a szállítás díját együtt tartalmazó térítési díjat kell fizetni.
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(4) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díjat az intézményi
térítési díj alapján a Népjóléti Bizottság állapítja meg. Az étkeztetés intézményi térítési díját e rendelet
1. melléklete tartalmazza.
(5) A térítési díjat havonta utólag, a tárgyhót követő hónap utolsó napjáig kell megfizetni.
(6) Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a
kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat köztük megosztva kell megállapítani. Amennyiben az
adott napon a közös háztartásban élő személyek közül csak egyikük étkezik, a teljes kiszállított
étkeztetés személyi térítési díját meg kell fizetnie.
(7) Az ellátásra való jogosultságot - a 21. § (3) bekezdésén túl - akkor is meg kell szüntetni, ha az
ellátott körülményeiben az (1) bekezdés szerinti jogosultságot érintő változás következik be.

10. Házi segítségnyújtás
22. §
(1) Az önkormányzat a társulásban fenntartott Sásdi Szociális Szolgálat útján gondoskodik a házi
segítségnyújtás szolgáltatásról.
(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Sásdi Szociális Szolgálatnál kell benyújtani, a kérelem
elbírálásáról az intézményvezető dönt. Az intézményvezető gondoskodik a szolgáltatás
igénybevételét megelőzően a gondozási szükséglet vizsgálatáról a Szoctv. szabályai szerint.
(3) A szolgáltatás intézményi térítési díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) A lakóhely szerinti önkormányzat a házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj megfizetéséhez
egyedi kérelemre támogatást nyújt. A térítési díj támogatásáról sásdi lakosok esetében a Népjóléti
Bizottság a rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályok alapul vételével dönt.

11. Családsegítés
23. §
Az önkormányzat a családsegítő szolgáltatás Szoctv. szerinti feladatait a Sásdi Család- és
Gyermekjóléti Központ útján látja el. Az intézményvezető feltétel nélkül köteles biztosítani a
kérelmező részére a családsegítés igénybevételét.

12. Gyermekjóléti szolgálat
24. §
(1) Az önkormányzat a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ keretében biztosítja a Gyvt. 39-40.
§-ai szerint a gyermekjóléti szolgáltatást minden rászoruló részére térítésmentesen.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatást a gyermek és a szülő önkéntes igénybevétele vagy a gyámhatóság
határozata alapján biztosítja az intézményvezető.

13. Gyermekek napközbeni ellátása
25. §
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(1) A gyermekek napközben ellátásáról a Gyvt. 41. §-ában foglaltak szerint a bölcsődében, az
óvodában, valamint az iskolai napközis és menzai ellátás (a továbbiakban: napközbeni ellátás)
keretében kell gondoskodni. Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Sásdi Általános
Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje intézmény egységben, továbbá az óvodai és általános
iskolai gyermekétkeztetés keretében végzi.
(2) A napközbeni ellátás iránti kérelmet a bölcsődében, az óvodában és az általános iskolában kell
benyújtani.
(3) Az intézményi gyermekétkeztetésért és a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési
d í’akat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A napközbeni ellátásért fizetendő térítési díjat a következők szerint kell megfizetni:
a) A gyermekétkeztetési térítési díjat az élelmezésvezetőnél kell havonta a tárgyhónapot megelőző
hónap 20. napjáig megfizetni. A befizetéskor történik az előző havi elszámolás azzal, hogy az étkezést
megelőző napon 10 óráig történt bejelentéssel lehet lemondani.
b) A bölcsődei ellátás gondozási díját havonta előre, a tárgyhónap 15. napjáig kell megfizetni. A havi
elszámolás a befizetéssel egyidejűleg történik.
(5) A térítési díj teljes vagy részleges átvállalásával az önkormányzat kedvezményt biztosít a
szociálisan rászorult részére. A kedvezményt a sásdi lakosok számára - térítési díj támogatásként e
rendeletben foglaltak szerint - a Népjóléti Bizottsága állapítja meg a szülő kérelmére.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések

26. §
Hatályát veszti az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015
(11.16.) önkormányzati rendelet.

27. §
Ez a rendelet 2021.

-jén lép hatályba.
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1. melléklet

Szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd napi intézményi térítési díja
(ÁFA-val)
1. A kiosztóhelyen átvett ebéd napi intézményi térítési díja 480 forint
2. A kiszállítás díja naponta 95 forint. Ennek megfelelően a lakásra szállított ebéd napi intézményi
térítési díja 575 forint
3. Annak az ellátottnak, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem éri el, az 1., illetve 2. pontban foglaltak szerinti intézményi térítési díjból
20 % kedvezmény jár a személyi térítési díj megállapításakor.
4. Annak az ellátottnak, aki a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe az étkeztetést, a napi
személyi térítési díja nem haladhatja meg a Szoctv. 116. § (3) bekezdés szerinti jövedelemhatár
harmincad részét.
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2. melléklet

Szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja
1. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 150 forint/óra
2. Nappali ellátás étkezési térítési díja 455 forint (ÁFA-val).
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3. melléklet

1. Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés napi intézményi
térítési díja (ÁFA-val)
1.1. bölcsődei étkeztetés napi intézményi térítési díja 520,- forint
1.2. óvodai étkeztetés napi intézményi térítési díja 520,- forint
1.3. általános iskolai 1-4. osztályos ebéd napi intézményi térítési díja 380,- forint
1.4. általános iskolai 1-4. osztályos napközis ellátás (tízórai, ebéd és uzsonna) napi intézményi térítési
díja 645,- forint
1.5. általános iskolai 5-8. osztályos ebéd napi intézményi térítési díja 405,- forint
2. Bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás napi intézményi térítési díja (ÁFA-val): 200,forint.
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Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a
javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.
A jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.
A Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálta Sásd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és
szolgáltatásokról szóló 2/2015. (11.16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.), abban több
esetben jogalkotás szabályaival és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
(továbbiakban: Szoctv.) foglaltakkal ellentétes rendelkezést talált, amely miatt törvényességi
felhívást tett.
A törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetértve, az abban szereplő hiányosságok és jogsértő
szabályozás felülvizsgálatával, új helyi rendelet alkotásával tesz eleget kötelezettségének a
képviselő-testület.
A feltárt jogszabálysértések, egyben a kiküszöbölésükre tett intézkedések a következők.
1. „A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (továbbiakban: Jszr.) 54. § (1)
bekezdése értelmében a nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott rendelet bevezető részében
egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges
valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják. ”
Az újonnan alkotandó rendeletben a jogalkotási, jogszabály-szerkesztési szabályoknak megfelelően
újrafogalmazzuk a rendelet bevezető részét, az alaptörvény, az önkormányzati törvény, valamint a
szociális és a gyermekvédelmi törvény megfelelő rendelkezéseire hivatkozva.
2. ,A Jszr. 51. §-a alapján az önkormányzati rendelet nem tartalmazhat preambulumot, nem
határozhatja meg szabályozása jogpolitikai célját és általános elveit sem. ”
Az újonnan alkotandó rendelet bevezető rendelkezéseiben már nincs utalás a rendeletalkotással
elérni kívánt célra, vagyis a helyi szociális ellátások szabályainak megállapítására.
3. „A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) meghatározza a
jogszabályok személyi és területi hatályára vonatkozó rendelkezéseket, amelyekre a Jat. 6.§ (3)
bekezdése alapján az önkormányzati rendeletben csak akkor kell kitérni, ha az eltér a Jat.-bán,
illetve az Szt.-ben meghatározott hatálytól, mely jelen esetben nem áll fenn. ”
Az újonnan alkotandó rendelet bevezető rendelkezéseiben már nem szerepel sem az Szoctv.
rendelkezéseire való utalás (magyar állampolgárok, bevándoroltak, letelepedettek stb.), sem pedig
az a kitétel, hogy a rendeletben foglalt ellátásokra a településen élők jogosultak. Ez utóbbi
rendelkezést azért sem szabad alkalmaznunk, mivel a Szoctv. 7. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak rendkívüli
települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét,
testi épségét veszélyezteti. Ezzel együtt ott, ahol erre lehetőség van - a rendkívüli támogatás
alapesetét kivéve - az adott ellátás szabályai között feltüntetjük az adott pénzbeli vagy természetbeni
ellátásra való jogosultságnak a helybenlakással kapcsolatos vonatkozásait is, mivel tisztázni kell,
azoknak a személyeknek kívánja a képviselő-testület a támogatást folyósítani, akiknek a
rászorultságát, tényleges és ellenőrizhető anyagi helyzetét tisztázni lehet.
4. „A Szí. fe n t említett „1. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat, tekintet nélkül
hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatást,
étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét
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veszélyezteti. Fentiek alapján a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdőszemélyek részére minden olyan esetben
nyújtani kell az ellátást, amikor a kérelmező a rászorultsági feltételeknek megfelel. Eves szinten
maximalizálni a rendkívüli települési támogatás igénybevételét jogsértő. A képviselő-testület ezen
rendelkezése az Szív. szabályaival ellentétesen olyan módon határozta meg a támogatás
juttatásának a feltételeit, hogy annak következtében a létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, vagy időszakosan, tartósan létfenntartási gondokkal küzdőszemélyek
ellátatlanul maradhatnak, ezért ezen rendelkezés hatályon kívül helyezése indokolt. ”
Az újonnan alkotandó rendelet szabályai szerint a rendkívüli támogatást (annak alapesete, tehát a
főként kérelemre nyújtott eseti segély) alacsony jövedelmére való tekintettel az kaphatja, akinek az
egy főre jutó havi jövedelme a nyugdíjminimum (28.500 forint) alatt van. Amennyiben a
kérelmezőnél valamilyen rendkívüli méltánylást érdemlő váratlan kiadás merült fel - például elemi
kár, betegség, munkaképtelenség, gyermekneveléssel kapcsolatos rendkívüli kiadás stb. - az ennél
magasabb, de 114.000 (egyedül élőnél 142.500) forintot el nem érő jövedelemmel rendelkező is
kaphat segítséget.
Szintén eltöröljük a szociális kölcsön időkorlátját, a szociális kölcsön esetében pedig kiemeljük a
rendkívüli jellegét: kifejezetten váratlan esetben, vissza nem térítendő támogatás mellett, ha
szükséges, jelentősebb összegben lehet hatékonyan segíteni például egy lakhatási nehézséget.
avasolt a 20 éve változatlan összegű maximális segélyösszeg felemelése, valóban rendkívüli
esetben a mostani 20 ezernél is több támogatás lehet csak hatékony, meg kell adni a lehetőséget
jelentősebb összeg egyszeri juttatására is, hiszen a családok kiadásai az eltelt idő alatt a
többszörösére emelkedtek.
5. „Az Ör. 8. § (3) bekezdése értelmében természetbeni rendkívüli települési támogatásként
átvállalja az általa lakott lakás után fizetendő hulladékszállítási díj felének megfizetését az
önkormányzat a 70 éven felü li egyedül élő személynek, a települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló helyi rendeletbe foglaltak szerint. A Jat. 3. §-a alapján 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. ”
Az újonnan alkotandó rendeletben már nem, csupán a hulladékgazdálkodási rendeletben jelenik
meg a támogatás, amely ezentúl szociális alapú ugyan, de nem a Szoctv. szerinti, rászorultsági
szempontú, és nem települési támogatás.
„Az Ör. 8. § (2) bekezdése értelmében természetbeni rendkívüli települési támogatásként átvállalja
az általa lakott lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adójának megfizetését az
önkormányzat annak a 70 éven felüli egyedül élő személynek, akinek a havi jövedelme nem haladj
a meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. A fentiekben kifejtett okok
alapján a kommunális adó rendkívüli települési támogatásként történő átvállalása sem felel meg a
jogszabályi előírásoknak. Mivel a helyi adókedvezmény szabályozására szabályozására a helyi
adókról szóló törvény ad felhatalmazást, ezért a díjkedvezményt adóhatósági jogkörben kell
megállapítani. ”
Az újonnan alkotandó rendeletben már nem rendkívüli települési támogatásként szabályozzuk a
rászoruló idősek adóátvállalását, hanem lakásfenntartási települési támogatásként, kiemelve ezzel a
természetbeni támogatás jellegét: a lakhatással kapcsolatos kiadások között a lakásfenntartási
támogatásnak ebben a speciális, az idősek e csoportja számára biztosított formájában a kommunális
adó helyettük történő megfizetésével nyújtunk segítséget.
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6. ”A Jat. 2. §(1) bekezdésére figyelem m el kifogásolható az Ör. 8. §-ában szabályozott szülési
t á m o g a t á s a szülőt a gyermek megszületését követő 6 hónapon belül benyújtott kérelmére
gyermekenként 10.000 Ft rendkívüli települési támogatás illeti meg, ha a családban az egy főre jutó
havijövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át - ugyanis nem
rendelkezik egyértelmű szabályozási tartalommal. A nem kellően konkrét megfogalmazásból nem
tűnik ki, hogy melyik szülő jogosult a támogatásra, illetve az eltérő élethelyzetekre tekintettel
javasolhat lenne a szülő fogalm ának pontosítás (pl. örökbefogadó szülőre, a gyámra, a
nevelőszülőre és a helyettes szülőre stb.) ”
Az újonnan alkotandó rendeletben a szülési támogatás feltételeit, az örökbefogadó szülőkre is
kitérve, részletesebben szabályozzuk, újragondolva és a temetési támogatással együtt frissítve az
időközben bekövetkezett társadalmi változásokra tekintettel a jövedelemhatárt és a segély összegét
is. Mind szülési, mind pedig temetési támogatásra - véleményem szerint fontos, hogy mindkét
élethelyzet azonos hangsúlyt kapjon - a legfeljebb 142.500 forint/fő jövedelemmel rendelkező
jogosult, összege egyaránt 20-20 ezer forint, amely a temetési támogatás esetén - elkerülve a
köztemetés gyakoribbá válását - magasabb összegben is meghatározható, a szülési támogatás
esetében pedig kiegészülne természetbeni támogatással is: a korábban tervezett komatál-paszita
program részeként kismama-ebéd, de bővíthetjük a polgármesteri köszöntő mellé egy
ajándékcsomaggal is (helyi termékek, helyi közösségek ajándéka stb.), ennek azonban már nem
feltétlenül kell rendeleti szinten is megjelennie.
7. "Az Szív. felhatalmazása alapján a képviselő-testületnek rendeletben szabályoznia kell a
köztemetés vonatkozásában felm erülő megtérítési kötelezettség szabályait. A rendeletben a különös
méltánylást érdemlő körülményeket és azokat a feltételeket kell meghatározni, amelyek esetén a
fizetéskönnyítés, a részleges mentesítés vagy a teljes megtérítés alkalmazható, ennek ellenére, a
köztemetés vonatkozásában az Ör. nem tartalmaz egyértelmű eljárási szabályokat, nem részletezi a
szociális rászorultsági feltételeket, illetve a méltányosság gyakorlásának szempontjait sem, így nem
tesz eleget a Jat 2. § (1) bekezdésében foglalt normavilágosság követelményének, illetve a Jszr. 2.
§-ának sem, mely a jogszabály szövegezésével kapcsolatos alapvető kritériumként rögzíti annak
egyértelműségét, ezért a szabályozás pontosítása, kiegészítése szükséges. ”
A jelenleg hatályos rendeletnek a köztemetés költségei megtérítésével kapcsolatos méltányossági
(elengedés, részletfizetés stb.) szabályai egyszerűen, a rendkívüli támogatásokra történő
visszautalással kerültek megállapításra. Annak érdekében, hogy eleget tegyünk a normavilágosság
és egyértelműség követelményének, ebben az esetben külön jövedelmi feltételt írunk elő, sőt ennek
pontosítására még egyéb különös méltánylást érdemlő élethelyzetet is előírunk feltételként,
amelynek a fennállása esetén nyújtható a kedvezmény: egyedülállóssággal, gyermekneveléssel,
betegséggel, munkanélküliséggel összefüggő oknak kell fennállnia a kedvezmény biztosítására.
Hasonló kettős feltételrendszert íijuk elő a térítési díj támogatás eddig nem szabályozott
jogosultsági feltételeként. Azokat a szokásos, helyben az utóbbi évtizedekben felmerült
rászorultsági eseteket soroljuk fel, amelyek fennállása esetén a szülő támogatható.
Kérem a fentiek szerint az új szociális rendelet elfogadását. A szabályozás várható következményei
az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A szabályozás törvényességi felhívásban foglaltak szerinti átalakítása részben a jogalkotás
szabályainak, részben az ágazati jogszabály rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja, nem
változtatja meg alapvetően a képviselő-testületnek a szociális ellátásokról alkotott elveit, nem
várható a közösségre gyakorolt jelentős hatás.
Ezzel szemben a rászorultsági jövedelemhatárok újragondolása és az egyes ellátások összegének
emelése némiképp bővíti a jogosultak körét és nagyobb segítséget jelent a rászorulóknak. Nincs
17

hatása a tervezetnek sem a gazdaságra, sem az önkormányzat gazdálkodására. A magasabb összegű
ellátások a szociális célú normatívából finanszírozhatók.
Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem jelentős.
Ajogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A képviselő-testület - amennyiben a törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadja - köteles
felülvizsgálni a rendeletét, és a jogszabálysértést megszüntetve elfogadni a szociális ellátásokat
szabályozó rendeletet, ennek elmaradása szankciót (közigazgatási per, normatíva elvonás stb.) von
maga után.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdésében biztosított törvényességi felügyeleti
jogkörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 132. §-ban biztosított hatáskörömben, a fővárosi és megyei
kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos,
a Miniszterelnökség által kiadott 2021. évi munkatervére is figyelemmel megvizsgáltam
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015. (11.16.) számú
önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.), amely miatt az Mötv. 132. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján az alábbi

törvényességi felhívást
teszem.

1. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (továbbiakban:
Jszr.) 54. § (1) bekezdése értelmében a nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott
rendelet bevezető részében egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes
rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó
rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják.
A Jszr. 55. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet bevezető részében a
felhatalmazó rendelkezés mellett meg kell jelölni a feladatkört megállapító jogszabályi
rendelkezéseket is. Mind a felhatalmazó rendelkezés, mind pedig a feladatkört
megállapító rendelkezés pontos megjelölése érvényességi kelléke az önkormányzati
rendeletnek.
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A Jszr. 54. § (5) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet bevezető részének a
megszövegezésekor az önkormányzat feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés megfelelő pontját, a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a
feladatkört megállapító rendelkezését vagy más törvénynek a feladatkört megállapító
rendelkezését kell feltüntetni.
Az Ör. felhatalmazó rendelkezésként a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 132. § (4) bekezdésére, feladatkörként az A laptörvény 32. cikk (2)
bekezdésére, illetve az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjára hivatkozik, amely hiányos.

A feladatkört az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8., illetve 8a. pontja adja.
Az Ör. bevezető részében javasoljuk, hogy a képviselő-testület attól függően, hogy mit
kíván szabályozni, felhatalmazó rendelkezésként hivatkozzon az Sztv. 10. § (1)
bekezdésére, a 26. §-ára, 32. § (1) bekezdés b) pontjára, a 32. § (3) bekezdésére, a 48. § (4)
bekezdésére, a 92. § (2) bekezdésére, a 115. § (3) bekezdésére, a 132. § (4) bekezdés d) és
g) pontjára, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényre (Gyvt.) való hivatkozás esetén annak 162. § (5) bekezdésére, 18. § (2)
bekezdésére, 29. § (1) bekezdésére, 131. § (1) bekezdésére, 137. § (1) bekezdésére, 148. §
(5) bekezdésére, illetve a 151. § (4a) bekezdésére.
2. Az Ör 1. §-a rögzíti a rendelet célját, viszont a Jszr. 51. §-a alapján az önkormányzati
rendelet nem tartalmazhat preambulumot, nem határozhatja meg szabályozása
jogpolitikai célját és általános elveit sem, így e szakasz hatályon kívül helyezése
szükséges.
3. Az Ör. 2.§-a rögzíti a rendelet hatályát, utalva Sásd Város Önkormányzatának
közigazgatási területére és az Szt. személyi hatályt tartalmazó rendelkezéseire.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) meghatározza a
jogszabályok személyi és területi hatályára vonatkozó rendelkezéseket, amelyekre Jat. 6.
§ (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendeletben csak akkor kell kitérni, ha az eltér
a Jat.-ban, illetve az Szt.-ben meghatározott hatálytól, mely jelen esetben nem áll fenn,
ezért e rendelkezések hatályon kívül helyezése is indokolt.

4. A 7. § (2) bekezdése értelmében évente legfeljebb hat alkalommal, eseti jelleggel
vagy meghatározott időszakra rendkívüli települési támogatásban lehet részesíteni
azokat a személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon
nem tudnak gondoskodni, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre
szorulnak, feltéve, hogy a kérelmező egy főre számított havi családi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.
Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése szerint évente legfeljebb két alkalommal,
eseti jelleggel rendkívüli települési támogatásban lehet részesíteni azokat a
személyeket is, akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások (így
különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő
2
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várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások) anyagi
segítségre szorulnak, feltéve, hogy egy főre számított havi családi jövedelmük nem
haladja meg a (2) bekezdésben foglalt jövedelemhatár kétszeresét.
A Sztv. 7. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére
és illetékességére, köteles az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatást,
étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi
épségét veszélyezteti. Fentiek alapján a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valam int időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére m inden olyan esetben nyújtani kell az ellátást, amikor a kérelmező a
rászorultsági feltételeknek megfelel. Éves szinten maximalizálni a rendkívüli települési
támogatás igénybevételét jogsértő. A képviselő-testület ezen rendelkezése az Sztv.
szabályaival ellentétesen olyan m ódon határozta meg a támogatás juttatásának a
feltételeit, hogy annak következtében a létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, vagy időszakosan, tartósan létfenntartási gondokkal küzdő
személyek ellátatlanul m aradhatnak, ezért ezen rendelkezés hatályon kívül helyezése
indokolt.
5. Az Ör. 8. § (3) bekezdése értelmében természetbeni rendkívüli települési
támogatásként átvállalja az általa lakott lakás után fizetendő hulladékszállítási díj
felének megfizetését az önkormányzat a 70 éven felüli egyedül élő személynek, a
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló helyi
rendeletben foglaltak szerint.
A fenti szabályozást az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
5/2015.(111.30) rendeletének 19.§ (1) bekezdése is tartalmazza, 50%-os díjkedvezmény
formájában.

Az Ör. rendelkezése az alábbiak miatt jogsértő:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. § (1) bekezdés
e) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati
rendeletben állapítja meg az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem
szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges
kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit.
Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése értelmében abban az esetben, ha az
önkormányzat
díjkedvezményt
vagy
díjkompenzációt
állapít
meg,
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét a Koordináló
szerv számára az önkorm ányzat köteles megtéríteni.
A Jat. 3. §-a alapján az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló
módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell
szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzam os vagy többszintű. A
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jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály
rendelkezése, amellyel a jogszabály az A laptörvény alapján nem lehet ellentétes.
A szóban forgó életviszony szabályozására - az egyedül élő, 70 év felettiek
hulladékszállítási díjkedvezménye - a felhatalmazást kifejezetten a Htv. biztosítja, így a
párhuzam os szabályos elkerülése érdekében a hulladékszállítási díjkedvezményt csak
hulladékgazdálkodást szabályozó önkormányzati rendeletben lehet szabályozni (akkor
is, ha az szociális szempontokon alapul).
A díjkedvezmény a rendkívüli települési támogatásként való meghatározása egyébként
sem feleltethető meg az Szt. 45.§ (3)-(4) bekezdésben foglalt szabályozási célnak, mivel a
tám ogatást a jogalkotó a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valam int az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
biztosítja. Tehát feltételezhető egy kialakult, létfenntartást veszélyeztető élethelyzet,
amely azonban generálisan a településen valamennyi egyedül élő, 70 felettiek esetében
nem valósul meg.
Az önkorm ányzat a hulladékszállítási díjat, m int kiadást figyelembe veheti például
lakhatási települési támogatás megállapítása során, és akár dönthet úgy is, hogy a
rászoruló részére nyújtott települési támogatást elsősorban a hulladékszállítási díjnak a
közszolgáltató részére történő megfizetése útján kell biztosítani.

Az Ör. 8. § (2) bekezdése értelmében természetbeni rendkívüli települési
támogatásként kérelmére átvállalja az általa lakott lakás után fizetendő
magánszemélyek kommunális adójának megfizetését az önkormányzat annak a 70
éven felüli egyedül élő személynek, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
Fentiekben kifejtett okok alapján a kommunális adó rendkívüli települési támogatásként
történő átvállalása sem felel meg a jogszabályi előírásoknak.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény nem rendelkezik effajta fizetési
kedvezményről és a helyi adókról szóló 1990. C. törvény 6. § d) pontja is kizárólag arra
korlátozza az önkormányzat adómegállapítási jogát, hogy meghatározott mentességeket,
kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, így különösen a lakások
esetében a lakásban lakóhellyel rendelkező eltartottak számától, a lakáson fennálló,
hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló
jelzálogjog fennállásától, a lakásban lakóhellyel rendelkezők jövedelmétől függő
mentességekkel, kedvezményekkel kibővítse. A helyi adó elbírálása és a szociális
ellátások megállapítása más eljárási alapokon nyugszik, más a hatáskör gyakorlója: a
helyi adó államigazgatási ügy, a jegyző, m int adóhatóság hatáskörébe tartozik, a
települési támogatások önkormányzati hatósági ügyként a képviselő-testület hatásköre.
A két eljárás elválasztása szükséges. Mivel a helyi adókedvezmény szabályozására a
Htv. ad felhatalmazást, ezért a díjkedvezményt adóhatósági jogkörben kell
megállapítani.
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6. A Jat. 2. § (1) bekezdésére figyelemmel kifogásolható az Ör. 8. § (1) bekezdésében
szabályozott szülési támogatás, - a szülőt a gyermek megszületését követő 6 hónapon belül
benyújtott kérelmére gyermekenként 10.000 Ft rendkívüli települési támogatás illeti meg, ha a
családban az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 350%-át - ugyanis nem rendelkezik egyértelmű szabályozási tartalommal. A
nem kellően konkrét megfogalmazásból nem tűnik ki, hogy melyik szülő jogosult
elsődlegesen a támogatásra, illetve az eltérő élethelyzetekre tekintettel javasolható lenne
a szülő fogalmának pontosítása (pl.: az örökbefogadó szülőre, a gyámra, a nevelőszülőre
és a helyettes szülőre, stb.).

7. Az Ör. 18. §-a értelmében az eltemettetésre köteles személy szociális rászorultsága
esetén a bizottság a köztemetés költségeinek megtérítését kérelemre, méltányosságból
elengedheti, mérsékelheti, részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást adhat.
A szociális rászorultság megítélésénél e rendeletnek a rendkívüli települési
támogatásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Sztv. 48. § (4) bekezdése szerint a települési önkorm ányzat a rendeletében
szabályozottak szerint a (3) bekezdés b) pontjában m eghatározott megtérítési
kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények
fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.
Az Sztv. felhatalmazása alapján a képviselő-testületnek rendeletben szabályoznia kell a
köztemetés vonatkozásában felmerülő megtérítési kötelezettség szabályait. A
rendeletben a különös méltánylást érdemlő körülményeket és azokat a feltételeket kell
meghatározni, amelyek esetén a fizetéskönnyítés, a részleges mentesítés vagy a teljes
megtérítés alkalmazható, ennek ellenére, a köztemetés vonatkozásában az Ör. nem
tartalm az egyértelmű eljárási szabályokat, nem részletezi a szociális rászorultsági
feltételeket, illetve a méltányosság gyakorlásának szempontjait sem, így nem tesz eleget
a Jat. 2. § (1) bekezdésében foglalt normavilágosság követelményének, illetve a Jszr. 2. §ának sem, mely a jogszabály szövegezésével kapcsolatos alapvető kritérium ként rögzíti
annak egyértelműségét, ezért a szabályozás pontosítása, kiegészítése szükséges.
M indezekre tekintettel felhívom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvényességi
felhívásban foglaltakat vizsgálja meg, jogalkotási kötelezettségének a rendelet
felülvizsgálatával 2021. szeptember 22. napjáig tegyen eleget és a felhívás
megtárgyalásáról H ivatalom at a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyeleti
írásbeli Kapcsolattartó Felületén keresztül tájékoztatni szíveskedjen. Amennyiben a
jogszabálysértés megszüntetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el,
Hivatalom a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról
mérlegelési jogkörben dönt az Mötv. 132. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben.
Pécs, 2021. július „

"
Tisztelettel:
Dr. H orváth Zoltán
Kormánymegbízott
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete
Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, továbbá a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1)
bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 115.
§ (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva, a társulás útján ellátott szolgáltatások esetében a társulás döntéshozó szerve
véleményének kikérését követően, a következőket rendeli el.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
l-§
Az önkormányzat áltál folyósított gyermekvédelmi és szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat
érintő jog és kötelezettség megállapítására és a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.), valamint a gyermekek
védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) és e rendeletben foglaltak
figyelembe vételével.
2 -§
(1) A képviselő-testület a hatáskörét átruházza
a)
a Népjóléti Bizottságra a
aa) települési támogatás,
ab) köztemetés,
ac) étkeztetésre való jogosultság és személyi térítési díj megállapítása
ügyekben,
b)
a polgármesterre pedig az azonnali intézkedést igénylő esetekben rendkívüli települési
támogatás megállapítása ügyekben.2
(2) A polgármester és a Népjóléti Bizottság döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 15
napon belül a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: önkormányzati hivatal)
benyújtott, a képviselő-testülethez címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezést a
polgármester a képviselő-testület következő ülése elé terjeszti. A fellebbezést a beadástól számított
legkésőbb 60 napon belül el kell bírálni.
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II. Fejezet
Települési támogatás

1. Általános feltételek

3. §
(1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatással, valamint rendszeres települési támogatással
segíti a szociálisan rászorult, méltánylandó anyagi nehézséggel küzdő személyeket.
(2) A rendkívüli települési támogatás
a)
kamatmentes kölcsön rendkívüli települési támogatás (a továbbiakban: szociális kölcsön),
b)
szociális tüzelőanyag juttatás rendkívüli települési támogatás (a továbbiakban: szociális
tüzelőanyag juttatás),
c)
temetési célú rendkívüli települési támogatás, (a továbbiakban: temetési támogatás) vagy
d)
szülési rendkívüli települési támogatás, (a továbbiakban: szülési támogatás)
formájában is adható.
(3) Rendszeres települési támogatás nyújtható
a)
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: lakásfenntartási
települési támogatás)
b)
a gyógyszerkiadások viseléséhez (a továbbiakban: gyógyszertámogatás)
c)
gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez (a továbbiakban: térítési díj támogatás).
(4) A gyermekek családban történő nevelkedését, a gyermeket nevelő családok anyagi-szociális
problémáinak enyhítését - a Gyvt-ben foglaltak figyelembe vételével - települési támogatással segíti
az önkormányzat.
(5) A települési támogatás nyújtható készpénzben, de természetbeni szociális ellátás formájában,
fogyasztási cikk formájában vagy a támogatott személy kiadásainak átvállalásával is megállapítható.

4 -§
(1) A települési támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót
megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémáit megszüntesse vagy csökkentse, így például
együttműködjön a munkaügyi központtal, közfoglalkoztatásban vegyen részt, igénybe vegye a
családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgáltatást.
(2) Nem nyújtható települési támogatás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatban
valótlan tényt közöl.

5-§
(1) A települési támogatás megállapításáról - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Népjóléti
Bizottság dönt.2
(2) A létfenntartást veszélyeztető, azonnali orvoslást igénylő rendkívüli élethelyzetbe került rászorult
részére - e rendeletben foglalt szabályok betartásával - a polgármester is állapíthat meg rendkívüli
települési támogatást.
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6.§
(1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azokat a személyeket, akik önmaguk, illetve
családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy a gyermek hátrányos helyzete
miatt anyagi segítségre szorulnak, feltéve, hogy a kérelmező egy főre számított havi családi nettó
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetben rendkívüli települési támogatásban lehet részesíteni azt a
személyt is, akinek az egy főre számított havi családi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét meghaladja, de annak a négyszeresét, egyedül élő esetében az ötszörösét nem éri
el. Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül az alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás
felmerülése, így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben
lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba
való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások.
(3) A rendkívüli települési támogatás esetenkénti összege 3 ezer forinttól 50 ezer forintig terjed.

2. Szociális kölcsön
7. §
(1) Rendkívüli települési támogatás az előre nem látható, a 6. § (2) bekezdése szerinti alkalmanként
jelentkező, nem várt többletkiadás miatt nehéz helyzetbe került kérelmező részére - a 6. § szerinti
vissza nem térítendő rendkívüli települési támogatás megállapítása mellett - pénzügyi szolgáltatási
tevékenységnek nem minősülő kamatmentes szociális kölcsön formájában is nyújtható.
(2) A szociális kölcsön összege 50.000 forintig terjed.
(3) A szociális kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a kölcsön folyósításának célját,
összegét és a visszafizetés feltételeit. A szociális kölcsön nyújtásáról a Népjóléti Bizottsága döntése
alapján a polgármester és a jogosult megállapodást köt, melyben meg kell határozni a kölcsön
összegét, kifizetésének módját, a visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a
behajtás módját. A megállapodásban a kérelmező és házastársa, élettársa vagy vele közös
háztartásban élő nagykorú hozzátartozója egyetemleges felelősséget köteles vállalni a szociális
kölcsön visszafizetésére.
(4) A szociális kölcsönt legfeljebb 1 év alatt kell visszafizetni, a bizottság döntése szerinti havi
egyenlő részletekben. Az első részletet - ha a bizottság másként nem dönt - a kölcsön felvételét követő
hónap 15. napjáig kell megfizetni. A határidőben vissza nem fizetett szociális kölcsönt a Szoctv.-nek
a jogosulatlanul felvett ellátásra vonatkozó rendelkezése szerint kell behajtani.

3. Szociális tüzelőanyag juttatás
8. §
(1) Az önkormányzat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása pályázaton elnyert mennyiségben és minőségben rendelkezésére álló
tüzelőanyagot a rászoruló lakosság számára természetbeni rendkívüli települési támogatásként,
szociális tüzelőanyag juttatás formájában biztosítja.2
(2) A szociális célú tüzelőanyag juttatásról a Népjóléti Bizottság a benyújtott igénylések alapján dönt.
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(3) A rendelkezésre álló tüzelőanyag-mennyiséget a legrászorultabbak között kell elosztani. A
rászorultság mértékének meghatározása során előnyben kell részesíteni a Szoctv. szerint aktív korúak
ellátására, az időskorúak járadékára, valamint - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására - e rendelet szerinti települési támogatásra, különösen lakásfenntartási
települési támogatásra jogosultakat, és a Gyvt. szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő családokat.
(4) Szociális célú tüzelőanyag juttatás keretében háztartásonként legfeljebb 5 m 3 tűzifa rászorulók
ingatlanára történő szállítására kerül sor. A tüzelőanyag biztosítása, valamint rászorulókhoz történő
kiszállítása egyaránt ellenszolgáltatás nélkül történik.
4.

Temetési támogatás
9-§

(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként temetési támogatás
nyújtható annak a településen életvitelszerűen tartózkodó sásdi lakosnak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott, ha a temetési költségek viselésére a saját, illetve családja
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes.
(2) Létfenntartást veszélyeztet a temetési költségek viselése, amennyiben az eltemettető családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének ötszörösét.
(3) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül lehet
benyújtani.
(4) A temettető a temetési támogatás felvételére temetésenként egy esetben jogosult. A kérelem
benyújtásakor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy máshol e címen nem igényelt és nem
kapott települési támogatást.
(5) A temetési támogatás összege 20 ezer forint. Különös méltánylást érdemlő esetben, ha a kérelmező
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét nem haladja meg, az igazolt temetési költségek 50 %-át meg nem haladó összegű temetési
támogatás is megállapítható.

5. Szülési támogatás
10. §

(1) A rászoruló, a településen életvitelszerűen tartózkodó, sásdi lakos vér szerinti vagy örökbefogadó
szülőket (a továbbiakban: szülő) kérelemre szülési támogatás illeti meg, ha a gyermek a
gondozásukban van.
(2) A támogatás megállapítása szempontjából rászoruló a szülő, ha a családban az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.
(3) A szülési támogatás
a)
gyermekenként 20 ezer forint pénzbeli támogatásból és
b)
természetbeni támogatásként a szülő nő és minden 1 évesnél idősebb családtagja számára 10
napra hétköznaponként meleg ebéd házhoz-szállításából áll.
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(4) A támogatást
a)
az anya vagy
b)
az anyával történt közös megegyezés alapján vagy ha a gyermekről nem az anya gondoskodik,
az apa, vagy
c)
a gyermek után családi pótlékra jogosult gyám
igényelheti a gyermek megszületését, három éven aluli gyermek örökbefogadása esetén az
örökbefogadást követő 6 hónapon belül benyújtott kérelemmel.

6. Lakásfenntartási települési támogatás

11. §
(1) Az önkormányzat lakásfenntartási települési támogatás nyújtásával segíti a rászorulókat a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésében.
(2) Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a sásdi lakos, a településen életvitelszerűen
lakó kérelmező,
a)
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyszemélyes háztartás esetén 300 %-át, továbbá
az elismert havi lakásfenntartási költségek a háztartás összjövedelmének 25 %-át elérik, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
b)
aki 70 éven felüli egyedül élő személy, ha a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(3) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában háztartás a Szoctv. szerinti háztartás. Vagyon alatt a
hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, ha annak forgalmi értéke
meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét, azzal, hogy nem minősül
vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű
jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármű.
(4) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában elismert havi lakásfenntartási költségként a kérelem
beadását megelőző utolsó havi számla alapján
a)
a villanyáram-,
b)
a viz
ei
és gázfogyasztás,
d)
csatornahasználat
e)
szemétszállítás díja,
f)
a lakbér vagy az albérleti díj,
g)
a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészlete,
h)
a közös költség
együttes összege, továbbá nem gázzal vagy villanyárammal fűtők esetében a tüzelőanyag
költségeinek megfizetésére havi 5.000 forint vehető figyelembe.

12. §
(1) A 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lakásfenntartási települési támogatást a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától kezdődően 12 hónapra kell megállapítani, az ellátás havi összege 2.500
forint. A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.
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(2) A 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti lakásfenntartási települési támogatást a kérelem benyújtása
évére kell megállapítani, az ellátás összege a kérelmező által lakott lakás után a kérelmező által az
adóévre fizetendő magánszemély kommunális adójának megfelelő összeg. A kérelmeket
folyamatosan lehet benyújtani.
(3) A 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lakásfenntartási települési támogatást elsősorban
természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő, 12. § (4) bekezdése
szerinti azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Az ilyen módon megállapított lakásfenntartási
települési támogatást havonta utólag a bizottság döntése szerint kell a költség megfizetésére utalni
vagy a kérelmező részére kifizetni.
(4) A 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti lakásfenntartási települési támogatást természetbeni
szociális ellátás formájában, magánszemély kommunális adója fizetési kötelezettség átvállalásával
kell nyújtani, az adó teljes éves összegének megfizetésével.

13. §
(1) Lakásfenntartási települési támogatást ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak lehet
megállapítani, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak minősül
az albérlet és a bírósági határozattal megosztott lakás lakrésze.
(2) Megszűnik a lakásfenntartási települési támogatás:
a)
a megállapított folyósítási időtartam leteltével, vagy
b)
ha a bizottság a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával a támogatást megszünteti.

7. Gyógyszertámogatás
14. §
(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a szociálisan rászorult, a településen életvitelszerűen
tartózkodó sásdi lakos, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából szociálisan rászorult az, akinek a családjában az egy
főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át, egyedül élő esetében 350 %-át.
(3) Létfenntartást veszélyeztetően magas a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, ha annak havi
összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.45
(4) A gyógyszertámogatás havi összege a rendszeres gyógyító ellátás havi költségének fele, de
maximum 10 ezer forint. A támogatás havi összegét 100 forintra kerekítve a Népjóléti Bizottság
állapítja meg.
(5) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségét a háziorvos igazolja.

15. §
(1) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően 12 hónapra kell
megállapítani. A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.

6

(2) Gyógyszertámogatás nem jár a közgyógyellátásra való jogosultság időtartama alatt. A
kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy a kérelem benyújtásakor
közgyógyellátásra jogosult-e.
(3) A gyógyszertámogatást havonta utólag kell a támogatott részére kifizetni.

8. Térítési díj támogatás
16. §
(1) Térítési díj támogatás adható a gyermekintézményekben fizetendő étkezési, kollégiumi térítési díj
vagy a bejárás költségeinek megfizetéséhez, ha a kérelmező és családja megélhetését a térítési díj
vagy a közlekedési költség (a továbbiakban együtt: térítési díj) megfizetése veszélyezteti.
(2) Megélhetést veszélyeztet a térítési díj megfizetése, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát, és a kérelmező
a)
gyermekét egyedül nevelő szülő vagy
b)
családjában legalább két kiskorú gyermeket nevel vagy
c)
maga vagy gyermeke tartós beteg vagy
d)
maga vagy házastársa, élettársa 6 hónapja munkanélküli.
(3) A térítési díj támogatást az igazolt havi költségek %-ában vagy annak figyelembe vételével
összegszerűen a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően tanítási év vagy a félév
végéig állapítja meg a Népjóléti Bizottság.
(4) A térítési díj támogatást havonta a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell az intézménynek átutalni,
vagy a bizottság rendelkezése szerint a támogatottnak kifizetni.
III. Fejezet
Köztemetés

17. §
(1) Az eltemettetésre köteles személy szociális rászorultsága esetén a Népjóléti Bizottság a
köztemetés költségeinek megtérítését kérelemre, különös méltánylást érdemlő körülmény fennállása
esetén elengedheti, mérsékelheti, részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást (a továbbiakban
együtt: kedvezmény) adhat.
(2) Különös méltánylást érdemlő körülmény a kedvezmény megállapítása szempontjából, ha a
kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének háromszorosát nem haladj a meg, és a kérelmező
a)
egyedül élő vagy
b)
gyermekét egyedül neveli vagy
c)
családjában legalább két kiskorú gyermeket nevelnek vagy
d)
tartós beteg vagy
e)
családjában fogyatékossággal élő van vagy
J)
70 éven felüli vagy
g)
maga vagy házastársa, élettársa 6 hónapja munkanélküli.
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IV Fejezet
Eljárási rendelkezések

18. §
(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket
és az általános eljárási szabályokat az Szoctv. 4—24. §-a határozza meg.
(2) Az e rendeletben szabályozott ellátásokra vonatkozó eljárás általában kérelemre indul. Pénzbeli
és természetbeni ellátás nyújtására hivatalból is indulhat eljárás, hivatalból történő eljárást
kezdeményezhet köznevelési intézmény, egészségügyi, gyermekvédelmi vagy szociális szolgáltatást
nyújtó szerv vagy személy, civil szervezet is.
(3) Az ellátások iránti kérelmet írásban kell benyújtani az önkormányzati hivatalhoz. A kérelemben
nyilatkozni kell a kérelmező és családja, lakásfenntartási települési támogatás esetén a háztartás havi
jövedelmének nettó összegéről.
(4) A jogosultság megállapítása érdekében - a döntéshozó felkérésére - környezettanulmányt végez a
családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgálat. A környezettanulmány elvégzésébe bevonható a védőnői
szolgálat és a köznevelési intézmények dolgozói is.
(5) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság elbírásához a Szoctv. 18. § szerinti
adatokat, továbbá az adott ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó nyilatkozatokat, adatokat, vagy
az adatok hatóság által történő beszerzéséhez szükséges nyilatkozatokat kell csatolni. A kérelmező
köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és azokat igazolni. Amennyiben a
kérelmező a nyilatkozatokat vagy igazolásokat felszólítás ellenére sem bocsátja rendelkezésre,
kérelmét el kell utasítani.6
(6) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a)
munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmet és
táppénzt: a munkáltató jövedelem-igazolásával,
b)
társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az
adóhatóság által kiadott jövedelem-igazolással,
c)
nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat: az előző havi
nyugdíjszelvénnyel vagy banki kivonattal vagy az éves ellátás összegét igazoló értesítővel,
d)
a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatást (GYED, GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj stb.) postai kifizetési szelvénnyel, banki kivonattal vagy a kifizetőtől
nyert igazolással,
e)
a munkaügyi szervek által folyósított ellátást: az erről szóló határozattal,
J)
rendszeres pénzellátást: postai kifizetési szelvénnyel vagy banki kivonattal,
g)
bérbeadásból származó jövedelmet és megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet
a szerződéssel,
h)
egyéb jövedelmet (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések
stb.) a kifizetőtől nyert igazolással.

19. §
(1) A pénzbeli ellátások folyósítása a határozat végrehajthatóvá válását követően elsősorban
kifizetéssel, a hivatal házipénztárában történik az alábbi határidőben.
a)
A nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15, azonnali
intézkedést igénylő esetben megállapított ellátás kifizetése 3 napon belül történik.
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b)

A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, a jogszabályban, valamint a határozatban
elrendelt határidőben történik.

(2) Gyógyszertámogatás folyószámlára történő átutalással vagy postai úton is kifizethető.
(3) A rendszeres ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül köteles írásban vagy személyesen értesíteni az önkormányzati
hivatalt, az ellátást megállapító határozatban erre a figyelmét fel kell hívni.
(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés
engedélyezésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának figyelembe vételével az adott ellátás tekintetében
hatáskörrel rendelkező dönt.
V. Fejezet
Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

20. §
(1) Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások iránti igényt
a)
étkeztetésre írásban vagy szóban az önkormányzati hivatalban,
b)
házi segítségnyújtásra írásban a Sásdi Szociális Szolgálatnál,
c)
családsegítésre szóban vagy írásban a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központban,
d)
gyermekjóléti szolgáltatásra szóban vagy írásban a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ
gyermekjóléti szolgálatánál,
e)
gyermekek napközbeni ellátására írásban az intézmény vezetőjénél
kell benyújtani.
(2) A szolgáltatás biztosításáról, megszüntetéséről és a személyi térítési díj megállapításáról az (1)
bekezdés a) pontjában foglalt esetben a Népjóléti Bizottság, a b)-e) pontban foglalt esetekben az
intézmény vezetője dönt. Az ellátottal a szolgáltatás nyújtásáról az (1) bekezdés a) pontja szerinti
esetben a polgármester, a b)-e) pontokban foglalt esetekben az intézményvezető köt megállapodást.
(3) A szolgáltatást meg kell szüntetni, ha az igénylő:
a)
a térítési díjat az Szoctv-ben foglaltak szerint nem fizeti meg,
b)
az (1) bekezdés a)—b) pontjában foglalt szolgáltatásokat 1 éven keresztül nem veszi igénybe,
c)
elhalálozik,
d)
kéri az ellátás megszüntetését,
e)
az ellátási területről lakóhelye megszüntetésével elköltözik

9. Étkeztetés

21. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. A 70. életévét betöltött személy
életkora alapján jogosulttá válik az étkeztetés igénybe vételére.
(2) Az egészségi állapottal összefüggő okot, a fogyatékosságot, pszichiátriai betegséget és
szenvedélybetegséget orvosi igazolással, a hajléktalanságot nyilatkozattal kell igazolni.
(3) Az önkormányzat az étkeztetést szociális konyha formájában, saját lakosai és megállapodás
alapján további települések lakossága számára, Sásd város, Felsőegerszeg, Meződ, Pálé, Varga és
Vázsnok községek területén biztosítja, a Sásdi Általános Művelődési Központ napközi konyhájáról
vásárolt étkeztetéssel. Az ebéd az ellátott által elvihető, vagy kérelemre az ellátott lakására szállítja
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az étkeztetés szolgálat vagy a falugondnoki szolgálat. Az étkeztetés szolgálat által a lakásra
kiszállított ebédért az ebéd és a szállítás díját együtt tartalmazó térítési díjat kell fizetni.
(4) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díjat az intézményi
térítési díj alapján a Népjóléti Bizottság állapítja meg. Az étkeztetés intézményi térítési díját e rendelet
1. melléklete tartalmazza.
(5) A térítési díjat havonta utólag, a tárgyhót követő hónap utolsó napjáig kell megfizetni.
(6) Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a
kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat köztük megosztva kell megállapítani. Amennyiben az
adott napon a közös háztartásban élő személyek közül csak egyikük étkezik, a teljes kiszállított
étkeztetés személyi térítési díját meg kell fizetnie.
(7) Az ellátásra való jogosultságot - a 21. § (3) bekezdésén túl - akkor is meg kell szüntetni, ha az
ellátott körülményeiben az (1) bekezdés szerinti jogosultságot érintő változás következik be.

10. Házi segítségnyújtás

22. §
(1) Az önkormányzat a társulásban fenntartott Sásdi Szociális Szolgálat útján gondoskodik a házi
segítségnyújtás szolgáltatásról.
(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Sásdi Szociális Szolgálatnál kell benyújtani, a kérelem
elbírálásáról az intézményvezető dönt. Az intézményvezető gondoskodik a szolgáltatás
igénybevételét megelőzően a gondozási szükséglet vizsgálatáról a Szoctv. szabályai szerint.
(3) A szolgáltatás intézményi térítési díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) A lakóhely szerinti önkormányzat a házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj megfizetéséhez
egyedi kérelemre támogatást nyújt. A térítési díj támogatásáról sásdi lakosok esetében a Népjóléti
Bizottság a rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályok alapul vételével dönt.

11. Családsegítés
23. §
Az önkormányzat a családsegítő szolgáltatás Szoctv. szerinti feladatait a Sásdi Család- és
Gyermekjóléti Központ útján látja el. Az intézményvezető feltétel nélkül köteles biztosítani a
kérelmező részére a családsegítés igénybevételét.

12. Gyermekjóléti szolgálat
24. §
(1) Az önkormányzat a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ keretében biztosítja a Gyvt. 39-40.
§-ai szerint a gyermekjóléti szolgáltatást minden rászoruló részére térítésmentesen.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatást a gyermek és a szülő önkéntes igénybevétele vagy a gyámhatóság
határozata alapján biztosítja az intézményvezető.

13. Gyermekek napközbeni ellátása
25. §
(1) A gyermekek napközben ellátásáról a Gyvt. 41. §-ában foglaltak szerint a bölcsődében, az
óvodában, valamint az iskolai napközis és menzai ellátás (a továbbiakban: napközbeni ellátás)
keretében kell gondoskodni. Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Sásdi Általános
Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje intézményegységben, továbbá az óvodai és általános
iskolai gyermekétkeztetés keretében végzi.
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(2) A napközbeni ellátás iránti kérelmet a bölcsődében, az óvodában és az általános iskolában kell
benyújtani.
(3) Az intézményi gyermekétkeztetésért és a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési
díjakat e rendelet 3. melléklete tartalmazza. A személyi térítési díjat a Sásdi Általános Művelődési
Központ igazgatója állapítja meg, az igénybe vett napok száma alapján.
(4) A napközbeni ellátásért fizetendő térítési díjat a következők szerint kell megfizetni:
a)
A gyermekétkeztetési térítési díjat az élelmezésvezetőnél kell havonta a tárgyhónapot megelőző
hónap 20. napjáig megfizetni. A befizetéskor történik az előző havi elszámolás azzal, hogy az
étkezést megelőző napon 10 óráig történt bejelentéssel lehet lemondani.
b)
A bölcsődei ellátás gondozási díját havonta előre, a tárgyhónap 15. napjáig kell megfizetni. A
havi elszámolás a befizetéssel egyidejűleg történik.
(5) A térítési díj teljes vagy részleges átvállalásával az önkormányzat kedvezményt biztosít a
szociálisan rászorult részére. A kedvezményt a sásdi lakosok számára - térítési díj támogatásként e
rendeletben foglaltak szerint - a Népjóléti Bizottsága állapítja meg a szülő kérelmére.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések

26. §
Hatályát veszti az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.
(11.16.) önkormányzati rendelet.

27. §
Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.
Sásd, 2021. október 5.

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2021. október 7.

jegyző
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f

L melléklet

Szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd napi intézményi térítési díja
(ÁFA-val)
1. A kiosztóhelyen átvett ebéd napi intézményi térítési díja 480 forint
2. A kiszállítás díja naponta 95 forint. Ennek megfelelően a lakásra szállított ebéd napi intézményi
térítési díja 575 forint
3. Annak az ellátottnak, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem éri el, az 1., illetve 2. pontban foglaltak szerinti intézményi térítési díjból
20 % kedvezmény jár a személyi térítési díj megállapításakor.
4. Annak az ellátottnak, aki a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe az étkeztetést, a napi
személyi térítési díja nem haladhatja meg a Szoctv. 116. § (3) bekezdés szerinti jövedelemhatár
harmincad részét.
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2. melléklet

Szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja
1. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 150 forint/óra
2. Nappali ellátás étkezési térítési díja 455 forint (ÁFA-val).
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3. melléklet

1. Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés napi intézményi
térítési díja (ÁFA-val)
1.1. bölcsődei étkeztetés napi intézményi térítési díja 520,- forint
1.2. óvodai étkeztetés napi intézményi térítési díja 520,- forint
1.3. általános iskolai 1-4. osztályos ebéd napi intézményi térítési díja 380,- forint
1.4. általános iskolai 1-4. osztályos napközis ellátás (tízórai, ebéd és uzsonna) napi intézményi térítési
díja 645,- forint
1.5. általános iskolai 5-8. osztályos ebéd napi intézményi térítési díja 405,- forint
2. Bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás napi intézményi térítési díja (ÁFA-val): 200,forint.
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Tervezet
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének •••/•••• (*•*) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sásd Város Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d) alpontjában foglalt
feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
43. §-ában és az 53. §-ában foglaltakra, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény egyes rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el.
1§
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.2.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2 .§
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

1. melléklet
„2. melléklet

A polgármesterre átruházott képviselő-testületi hatáskörökről
1. Gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
1.1. Dönt egyéb banki szolgáltatások igénybe vételéről.
1.2. Letéti számlát nyithat.
1.3. Kéri az önkormányzati költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét, bejelenti az
adatváltozásokat, e változásokról értesíti a számlavezető pénzintézetet.
1.4. A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint az egyes címek között, vagy tartalékból
átcsoportosításokat hajthat végre, az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást (az önkormányzat, mint költségvetési szerv vezetőjének
belső átcsoportosítási jogán felül).
1.5. Jogosult elfogadni olyan vagyont, amelyből a javára lemondtak, feltéve, hogy képes az azzal járó
kötelezettségek teljesítésére.
1.6. Közzéteszi hivatalos lapban a közalapítvány alapító okiratát.
1.7. Dönt a célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezésről az állami hozzájárulás
kivételével. Engedélyezi költségvetési szerv részére jogszabályban előirt letéti kezelést.
1.8. Visszafizeti az elszámolás alapján a központi költségvetést megillető összeget az éves
költségvetési beszámolójának a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását követő 15 napon belül.
1.9. Meghatározza, hogy milyen időszakonként kell az adóbeszedési számláról az utalásokat a
költségvetési elszámolási számla javára teljesíteni.
1.10. A likviditási tervet havonta felülvizsgálja.
1.11. Bejelenti az önkormányzatot megillető elővásárlási jogot a közigazgatási területén lévő, másik
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra.
1.12. Egyetértési jogot gyakorol a beépítetlen belterületi föld értékével kapcsolatban.
1.13. Gondoskodik az ideiglenes elhelyezésről, ha a lakás elemi csapás vagy más ok következtében
megsemmisült, illetőleg az építésügyi hatóság életveszély miatt annak kiürítését rendelte el, és a bérlő
(használó) elhelyezéséről maga vagy a lakással rendelkező szerv nem tud gondoskodni.

2. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladat- és hatáskörök
2.1. Külön önkormányzati rendeletekben meghatározottak szerint az önkormányzati ingatlanokra
gyakorolja a tulajdonost megillető jogköröket. /Ilyen rendeletek: az önkormányzati lakások és
helyiségek használatáról szóló 12/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, 22. § (1)
bekezdése, 30. §, 41. §, a többször módosított 10/2006.(XII.4.) önkormányzati vagyonrendeletben
meghatározott esetek/.
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2.2. Ingóvagyon szerzéséről dönt 2.000.000,- Ft egyedi nettó értékig, ha a költségvetési rendeletben
erre a célra forrást biztosított.

3. Munkáltatói jogkör gyakorlása:
3.1. Az önkormányzati gazdasági társasága vezető tisztségviselője vonatkozásában a munkaviszony
létesítése, megszüntetése, valamint a fegyelmi és anyagi felelősség megállapítása kivételével minden
más munkáltatói jogkört gyakorol.
3.2. A Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó nem hivatali és intézményi alkalmazottaknál teljes
munkáltatói jogkört gyakorol.
3.3. Szervezi és irányítja a közfoglalkoztatást.

4. Közneveléssel, közművelődéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
4.1. A nemzeti kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését ellátó intézmény működési
körzetének meghatározása előtt beszerzi a nemzetiségi önkormányzatok véleményét.
4.2. A köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával,
nevének megváltoztatásával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének
megbízásával és megbízatásának visszavonásával összefüggő döntés előtt beszerzi az intézmény
alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek a véleményét, illetve a nemzetiségi önkormányzat
egyetértését.
4.3. A nemzetiségi nevelés iránti igényt évente köteles felmérni a nemzetiségi önkormányzatok
bevonásával.
4.4. Dönt az óvodába és a bölcsődébe történő jelentkezés módjáról, az óvodai és bölcsődei felvétel
időpontjáról.
4.5. Köteles bejelenteni nyilvántartásba vétel céljából a köznevelési intézmény alapítását a
törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnél.
4.6. Eljár a kormányhivatal felhívására a köznevelési feladatok ellátásával összefüggő törvénysértés
megszüntetésére.
4.7. Ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét,
hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét. Szükség esetén külső szakértő bevonásával
ellenőrzi a köznevelési intézmények szakszerű működését, ennek megfelelő gazdálkodásukat,
értékeli a pedagógiai programjukban meghatározott feladatok végrehajtását;
4.8. Dönt az önkormányzat és intézményei által szervezett kulturális programok lebonyolításának
rendjéről.
4.9. Gondoskodik és megszervezi az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, felügyeli az
intézmények nemzetközi kapcsolatai keretében megtartott programokat.

5. Közlekedési és vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
5.1. Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni
védekezésről.
5.2. Ha a közlekedési hatóság az út megszüntetését engedélyezte, gondoskodik annak elbontásáról.
3

5.3. Együttműködik a közút építésére a közút használatában érdekelt magán és közjogi személyekkel.
5.4. Köteles megtéríteni a közút kezelési kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog
általános szabályai szerint.
5.5. A közút melletti ingatlanon mozgatható hóvédművet, illetőleg műtárgyat és közúti jelzést
helyezhet el és tarthat fenn.
5.6. A helyi közúthálózat tervezett fejlesztését a területi közlekedési hatósággal egyezteti.
5.7. Helyi közúthálózatok fejlesztésének tervezésénél biztosítja kapcsolódásukat az országos
közúthálózathoz.
5.8. A helyi tömegközlekedést ellátó gazdálkodó szervezetet, ha az indokolt, felhívja a
tömegközlekedés fejlesztésére, ezen belül a szolgáltatások javítására.
5.9. Tájékoztatja - a közút kezelőjeként - a közlekedés résztvevőit a közlekedés biztonságát és
zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről.
5.10. Hozzájárulhat, hogy a rendőrség, tűzoltóság, honvédség a közutat lezárja, annak forgalmát
korlátozza.
5.11. Hozzájárulhat kivételesen indokolt esetben - olyan helyen, ahol a jármű a közúti forgalmat nem
zavaija - a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt járm ű közúton vagy közterületen való
tárolásához.
5.12. Eltávolíthatja közút kezelőjeként a reklám célú berendezést eredménytelen felszólítást követően
törvényben, kormányrendeletben meghatározottak szerint.
5.13. Ellátja a közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló 4/2009.(11.27.) rendeletben nevesített
feladatokat és gyakorolja az itt megállapított hatásköröket, különös tekintettel a közterület-használati
engedélyekre.
5.14. Elkészíti és felülvizsgálja az árvíz- és belvíz védekezési terveket.

6. Népjóléti igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
6.1. Azonnali intézkedést igénylő esetekben rendkívüli települési támogatás megállapítására jogosult.
6.2. Kapcsolatot tart a város területén működő, szociálpolitikai tevékenységet is folytató társadalmi
és gazdasági szervezetekkel.
6.3. Eljár fiatalok lakáshoz jutási támogatása ügyében döntési jogkörrel.
7. Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
7.1. Felügyeli, összehangolja a kapcsolattartást a sásdi központi ügyeletben
önkormányzatok polgármesterei és az ügyeleti feladatot ellátó szolgáltató között.

résztvevő

7.2. Kapcsolatot tart az egészségügyi ellátást végző szolgáltatókkal.

8. Település tisztaság, környezetvédelmi feladat- és hatáskörök:
8.1. Gondoskodik a közcélú ártalmatlanító telep létesítéséről az érintett szakhatóságok bevonásával.
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8.2. Biztosítja a közterületek tisztaságát és rágcsálómentességét, valamint a lomtalanítási akciókkal
kapcsolatos feladatok ellátását.
8.3. Biztosítja az állati hullák ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátását.
8.4. Gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével, vagy
megsemmisítésével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az
állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató, vagy betegségre gyanús ebek és
macskák kártalanítás nélküli kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.
8.5. Ellátja a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz és belvízvédekezés
államigazgatási feladatait.
8.6. Beszerzi a védett természeti terület elidegenítéséhez kezelői vagy használati jogának átadásához
a miniszter engedélyét.
8.7. Hozzájárul a település belterületén - külön jogszabályban meghatározott - növényvédelmi
feladatok ellátásához és ellenőrzéséhez.
9. Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladat- és hatáskör:
9.1. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő nevében a polgármester jár el.
9.2. Hatáskörébe tartozik külső közbeszerzési szakértő bevonása, megbízása.

10. A rendelet 41. § (8) bekezdése alapján hozható polgármesteri döntések (Mötv. 68. § (3) bek.):
Valamennyi olyan esetben, amikor jogszabály a képviselő-testület részére véleményezési jogkört
állapít meg és a véleményezési határidő a két testületi ülés közötti időszakban jár le, feltéve, hogy a
véleményezési jogkör nem valamelyik bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik. A véleményezéshez
az illetékes bizottsággal egyeztetni szükséges, feltéve, hogy kellő idő áll rendelkezésre a bizottság
összehívásához, illetve a bizottság nem határozatképes.

11. A rendelet 41. § (2) bekezdése alapján hozható polgármesteri döntések (Mötv. 68. § (2) bek.):
A polgármester jogosult döntést hozni minden olyan ügyben - kivéve az Mötv. 42. §.-ban
meghatározott ügyek - , ahol a testületi döntés hiányában az önkormányzatot anyagi hátrány érné,
illetve ennek bekövetkezése valószínűsíthető.

12. Településkép védelmi feladatok
Eljár településképi
ügyekben.”

véleményezéssel,

bejelentéssel,
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településképi

kötelezéssel

kapcsolatos

Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a
javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése
szerint a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.
A rendelet módosítását szükségessé teszi, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIY.
törvény 2021. július 1-jén hatályba lépett módosítása a településképi véleményezéssel, bejelentéssel
kapcsolatos jogköröket már nem közvetlenül a polgármesterhez telepítette, hanem e hatáskörök a
képviselő-testületet illetik meg, amely rendelkezhet a hatáskör átruházásáról a polgármesterre vagy
más önkormányzati szervre (bizottság, jegyző). Mivel továbbra is célszerű a képviselő-testület
működés sajátosságai miatt ezeket a döntéseket gyorsan, rugalmasan, egyszemélyben meghozni, az
SZMSZ-ben kell a hatáskör-átadásról dönteni, célszerűen a polgármester részére. E döntéssel nem
szükséges hozzányúlni a településképi rendelet szövegéről, amely a polgármester ezzel kapcsolatos
feladat- és hatásköréről részletesen rendelkezik. Azzal, hogy a településképi rendeletet nem
módosítjuk, elkerülhető az ezzel kapcsolatos hosszas egyeztetési eljárás is.
Ennek megfelelően a SZMSZ módosítása rendelkezik a polgármester részére újabb hatáskör
átruházásról, a települési védelemmel kapcsolatos feladatok átadásáról.
A szabályozás várható következményei, hatásai az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A településkép védelmével kapcsolatos feladatkörök polgármesteri hatáskörben tartása a gyors és
hatékony, az építtetők számára könnyen elérhető döntéshozatalt segíti elő.
Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A feladat ellátása polgármesteri hatáskörben kevesebb
adminisztrációval jár, míg a képviselő-testületi feladatellátás adminisztrációs terhet növelne.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A hatáskör-átruházás a SZMSZ-on történő átvezetéssel történhet meg, ennek elmaradása esetén a
településkép védelmi rendelet módosítása lenne szükséges.
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Sásd V áros Ö n k orm án yzat K ép viselő-testü létén ek 15/2021. (X . 7.) ö n k orm án yzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Sásd Város Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d) alpontjában foglalt
feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
43. §-ában és az 53. §-ában foglaltakra, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény egyes rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el.
1- §
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.2.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2- §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Sásd, 2021. október 5.

jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2021. október 7.

1

1. melléklet
„2. melléklet

A polgármesterre átruházott képviselő-testületi hatáskörökről
1 Gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
1.1. Dönt egyéb banki szolgáltatások igénybe vételéről.
1.2. Letéti számlát nyithat.
1.3. Kéri az önkormányzati költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét, bejelenti az
adatváltozásokat, e változásokról értesíti a számlavezető pénzintézetet.
1.4. A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint az egyes címek között, vagy tartalékból
átcsoportosításokat hajthat végre, az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást (az önkormányzat, mint költségvetési szerv vezetőjének
belső átcsoportosítási jogán felül).
1.5. Jogosult elfogadni olyan vagyont, amelyből a javára lemondtak, feltéve, hogy képes az azzal járó
kötelezettségek teljesítésére.
1.6. Közzéteszi hivatalos lapban a közalapítvány alapító okiratát.
1.7. Dönt a célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezésről az állami hozzájárulás
kivételével. Engedélyezi költségvetési szerv részére jogszabályban előirt letéti kezelést.
1.8. Visszafizeti az elszámolás alapján a központi költségvetést megillető összeget az éves
költségvetési beszámolójának a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását követő 15 napon belül.
1.9. Meghatározza, hogy milyen időszakonként kell az adóbeszedési számláról az utalásokat a
költségvetési elszámolási számla javára teljesíteni.
1.10. A likviditási tervet havonta felülvizsgálja.
1.11. Bejelenti az önkormányzatot megillető elővásárlási jogot a közigazgatási területén lévő, másik
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra.
1.12. Egyetértési jogot gyakorol a beépítetlen belterületi föld értékével kapcsolatban.
1.13. Gondoskodik az ideiglenes elhelyezésről, ha a lakás elemi csapás vagy más ok következtében
megsemmisült, vagy az építésügyi hatóság életveszély miatt annak kiürítését rendelte el, és a bérlő
(használó) elhelyezéséről maga vagy a lakással rendelkező szerv nem tud gondoskodni.

2. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladat- és hatáskörök
2.1. Külön önkormányzati rendeletekben meghatározottak szerint az önkormányzati ingatlanokra
gyakorolja a tulajdonost megillető jogköröket. /Ilyen rendeletek: az önkormányzati lakások és
helyiségek használatáról szóló 12/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, 22. § (1)
bekezdése, 30. §, 41. §, a többször módosított 10/2006.(XII.4.) önkormányzati vagyonrendeletben
meghatározott esetek/.
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2.2. Ingóvagyon szerzéséről dönt 2.000.000,- Ft egyedi nettó értékig, ha a költségvetési rendeletben
erre a célra forrást biztosított.

3. Munkáltatói jogkör gyakorlása:
3.1. Az önkormányzati gazdasági társasága vezető tisztségviselője vonatkozásában a munkaviszony
létesítése, megszüntetése, valamint a fegyelmi és anyagi felelősség megállapítása kivételével minden
más munkáltatói jogkört gyakorol.
3.2. A Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó nem hivatali és intézményi alkalmazottaknál teljes
munkáltatói jogkört gyakorol.
3.3. Szervezi és irányítja a közfoglalkoztatást.
4. Közneveléssel, közművelődéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
4.1. A nemzeti kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését ellátó intézmény működési
körzetének meghatározása előtt beszerzi a nemzetiségi önkormányzatok véleményét.
4.2. A köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával,
nevének megváltoztatásával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének
megbízásával és megbízatásának visszavonásával összefüggő döntés előtt beszerzi az intézmény
alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek a véleményét, illetve a nemzetiségi önkormányzat
egyetértését.
4.3. A nemzetiségi nevelés iránti igényt évente köteles felmérni a nemzetiségi önkormányzatok
bevonásával.
4.4. Dönt az óvodába és a bölcsődébe történő jelentkezés módjáról, az óvodai és bölcsődei felvétel
időpontjáról.
4.5. Köteles bejelenteni nyilvántartásba vétel céljából a köznevelési intézmény alapítását a
törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnél.
4.6. Eljár a kormányhivatal felhívására a köznevelési feladatok ellátásával összefüggő törvénysértés
megszüntetésére.
4.7. Ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét,
hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét. Szükség esetén külső szakértő bevonásával
ellenőrzi a köznevelési intézmények szakszerű működését, ennek megfelelő gazdálkodásukat,
értékeli a pedagógiai programjukban meghatározott feladatok végrehajtását;
4.8. Dönt az önkormányzat és intézményei által szervezett kulturális programok lebonyolításának
rendjéről.
4.9. Gondoskodik és megszervezi az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, felügyeli az
intézmények nemzetközi kapcsolatai keretében megtartott programokat.

5. Közlekedési és vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
5.1. Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni
védekezésről.
5.2. Ha a közlekedési hatóság az út megszüntetését engedélyezte, gondoskodik annak elbontásáról.
3

5.3. Együttműködik a közút építésére a közút használatában érdekelt magán és közjogi személyekkel.
5.4. Köteles megtéríteni a közút kezelési kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog
általános szabályai szerint.
5.5. A közút melletti ingatlanon mozgatható hóvédművet, műtárgyat és közúti jelzést helyezhet el és
tarthat fenn.
5.6. A helyi közúthálózat tervezett fejlesztését a területi közlekedési hatósággal egyezteti.
5.7. Helyi közúthálózatok fejlesztésének tervezésénél biztosítja kapcsolódásukat az országos
közúthálózathoz.
5.8. A helyi tömegközlekedést ellátó gazdálkodó szervezetet, ha az indokolt, felhívja a
tömegközlekedés fejlesztésére, ezen belül a szolgáltatások javítására.
5.9. Tájékoztatja - a közút kezelőjeként - a közlekedés résztvevőit a közlekedés biztonságát és
zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről.
5.10. Hozzájárulhat, hogy a rendőrség, tűzoltóság, honvédség a közutat lezárja, annak forgalmát
korlátozza.
5.11. Hozzájárulhat kivételesen indokolt esetben - olyan helyen, ahol a járm ű a közúti forgalmat nem
zavarja - a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt járm ű közúton vagy közterületen való
tárolásához.
5.12. Eltávolíthatja közút kezelőjeként a reklám célú berendezést eredménytelen felszólítást követően
törvényben, kormányrendeletben meghatározottak szerint.
5.13. Ellátja a közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló 4/2009.(11.27.) rendeletben nevesített
feladatokat és gyakorolja az itt megállapított hatásköröket, különös tekintettel a közterület-használati
engedélyekre.
5.14. Elkészíti és felülvizsgálja az árvíz- és belvíz védekezési terveket.

6. Népjóléti igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
6.1. Azonnali intézkedést igénylő esetekben rendkívüli települési támogatás megállapítására jogosult.
6.2. Kapcsolatot tart a város területén működő, szociálpolitikai tevékenységet is folytató társadalmi
és gazdasági szervezetekkel.
6.3. Eljár fiatalok lakáshoz jutási támogatása ügyében döntési jogkörrel.

7. Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
7.1. Felügyeli, összehangolja a kapcsolattartást a sásdi központi ügyeletben
önkormányzatok polgármesterei és az ügyeleti feladatot ellátó szolgáltató között.

résztvevő

7.2. Kapcsolatot tart az egészségügyi ellátást végző szolgáltatókkal.

8. Település tisztaság, környezetvédelmi feladat- és hatáskörök:
8.1. Gondoskodik a közcélú ártalmatlanító telep létesítéséről az érintett szakhatóságok bevonásával.

4

8.2. Biztosítja a közterületek tisztaságát és rágcsálómentességét, valamint a lomtalanítási akciókkal
kapcsolatos feladatok ellátását.
8.3. Biztosítja az állati hullák ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátását.
8.4. Gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével, vagy
megsemmisítésével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az
állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató, vagy betegségre gyanús ebek és
macskák kártalanítás nélküli kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.
8.5. Ellátja a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz és belvízvédekezés
államigazgatási feladatait.
8.6. Beszerzi a védett természeti terület elidegenítéséhez kezelői vagy használati jogának átadásához
a miniszter engedélyét.
8.7. Hozzájárul a település belterületén - külön jogszabályban meghatározott - növényvédelmi
feladatok ellátásához és ellenőrzéséhez.
9. Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladat- és hatáskör:
9.1. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő nevében a polgármester jár el.
9.2. Hatáskörébe tartozik külső közbeszerzési szakértő bevonása, megbízása.

10. A rendelet 41. § (8) bekezdése alapján hozható polgármesteri döntések (Mötv. 68. § (3) bek.):
Valamennyi olyan esetben, amikor jogszabály a képviselő-testület részére véleményezési jogkört
állapít meg és a véleményezési határidő a két testületi ülés közötti időszakban já r le, feltéve, hogy a
véleményezési jogkör nem valamelyik bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik. A véleményezéshez
az illetékes bizottsággal egyeztetni szükséges, feltéve, hogy kellő idő áll rendelkezésre a bizottság
összehívásához, illetve a bizottság nem határozatképes.

11. A rendelet 41. § (2) bekezdése alapján hozható polgármesteri döntések (Mötv. 68. § (2) bek.):
A polgármester jogosult döntést hozni minden olyan ügyben - kivéve az Mötv. 42. §.-ban
meghatározott ügyek - , ahol a testületi döntés hiányában az önkormányzatot anyagi hátrány érné,
illetve ennek bekövetkezése valószínűsíthető.

12. Településkép védelmi feladatok
Eljár településképi
ügyekben.”

véleményezéssel,

bejelentéssel,
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településképi

kötelezéssel

kapcsolatos
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Oldal:
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2020

1

.

Időszak: 20.01.01 - 20.12.31

Könyvelési szám

BANK
-011
-egyenleg
-012
-egyenleg
-013
-egyenleg
01
-egyenleg
PÉNZTÓR
02
-egyenleg
03
-egyenleg

Bankszámla I.
Bankszámla II 8891
Bankászmla III 8918
B A N K

P É N Z T Ó R
Támogatás Pénztára

BANK
---- 111116 Egyéb bevéltel
BEVÉTEL
--- 11111
--- 11113
--- 11115
---- 111166
---- 111168

riEVÉTEL
--122
-12

3ásd, 2021.09.28

4,153,171
300,000
5,848,729

BEVÉTEL

KIADÓS
265,000

65,920

BEVÉTEL
1,871,609
476,051
5,376,793
1,223,622
390,472
90,472
7,638,874
1,790,145

BEVÉTEL

KIADÓS
277,550

KIADÓS
1,843,725

NÖVEKEDÉS

5,848,729

KIADÓS
265,000

65,920

BEVÉTEL
396,000
2,500
155,000
971,425
247,813
BEVÉTEL

KIADÓS
277,550
BEVÉTEL
1,496,788

BEVÉTEL

KIADÓS
1,843,725
BEVÉTEL
102,185
4,261,198
4,261,198
3
3
4,261,201
2,719,879

CSÖKKENÉS

BEVÉTEL
2,719,879
2,719,879
6,981,080
KÖLTSÉG

300,000

BEVÉTEL

BEVÉTEL
102,185
4,261,198
4,261,198
3
3
4,261,201
2,719,879
CSÖKKENÉS

4,153,171

KIADÓS
1,387,937

BEVÉTEL
1,496,788
BEVÉTEL

KIADÓS
1, 395,558

BEVÉTEL
1,389,242
1,305
79,620
13,700

BEVÉTEL
396,000
2,500
155,000
971,425
247,813

EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ BEV.
NEM ADÓALAP BEVÉTEL
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

<ÖLTSÉG

KIADÓS
1,395,558

KIADÓS
1,387,937

SZJA 1%
BELFÖLDI ÉRT. NETTÓ CRB
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÓRBEV.
Kerekítési különbözet
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEV.
TÓNYA alap BEVÉTEL
Egyéb er. nem képező bev.

KÖTELEZETTSÉG

HALMOZOTT

BEVÉTEL
1,389,242
1,305
79, 620
13,700

TÓMOGATÓS TAO

BANK
---- 111170 Vegyimester
BEVÉTEL
-— 11119
-- 1111
— 111
-- 11225
— 1122
-11
---1224

BEVÉTEL
1,871,609
476,051
5,376,793
1,223,622
390,472
90,472
7,638,874
1,790,145

Sásd Városi Képv.Test ut
Bevétel-nevezési díjból
Tagdíj bevétel
Sásdi Patika Bt.
Dombó-Broyler Kft.

BANK
---- 111169 Zolioil
BEVÉTEL
--- 11116

IDŐSZAK

NÖVEKEDÉS
BEVÉTEL
2,719,879
2,719,879
6,981,080

KÖLTSÉG
Reg.
,felh.: Ócs és Társai Kft
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Oldal:

Ö S S Z E S ÍT Ő

2 0 2 0 .

Időszak: 20.01.01 - 20.12.31

Könyvelési szám

KÖLTSÉG
--- 21111
--- 21113
--- 21114
-- 2111
--- 21121
-- 2112
-- 21131
-- 21133
— 211
--- 21218
--- 21219
-- 2121
---- 212214
--- 21227
-- 2122
--- 21231
--- 21234
-- 2123
— 212
--- 21331
--- 21334
--- 21338
--- 21339
-- 2133
--- 21344
-- 2134
--- 21353
-- 2135
--- 21361
---2136
--- 21383
--- 21384
-- 2138
--213
-21
2

Sportszer, felszerelés
Üzemanyag, energia
Tisztítószerek
ANYAG KÖLTSÉG
egyéb anyagktg.
ANYAGJELLEGŰ SZOLGALTATAS
Étkezési hozzájárulás
Egyéb szolgáltatás
ANYAGJELLEGŰ RÓFORD. ÖSSZ
EKHO kifizetés
Megbízási dij
BÉREK ÖSSZESEN
SZOCHO
EKHO
TÓRSADALOMBIZT. JCRULÉK
Ctigazolások
Saját gk.használat
BÉRJELLEGŰ EGYÉB KÖLTSÉG
SZEMÉLYI JELL.RCFORD.
Bérleti dij
Versenyengedély
Könyvelési dij
Egyéb szolgáltatás
NEM ANYAG JELLEGŰ SZOLG.
Egyéb bankköltség
BANKKÖLTSÉGEK
Nevezési dij
HATÓSCGI DIJAK
Tárgyi eszk.100000Ft'al.
ÉRTÉKCSÖKKENÉS
Kerekítési különbözet
Befizetett SZJA
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RCF.
EGYÉB KÖLTSÉG
ADÓALAPOT CSÖKK.KTG.OSSZ
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

IDŐSZAK

HALMOZOTT

KÖLTSÉG
1,842,270
58,449
12,978
1,913,697
220,494
220,494
87,031
6, 905
2,228,127
535,500
1,060,800
1,596,300
120,000
370,000
490,000
55,706
54,766
110,472
2,196,772
12,000
36,777
50,000
192,694
291,471
23,900
23,900
29,650
29,650
300,000
300,000
10
106,000
106,010
751,031
5,175,930
5,175,930

KÖLTSÉG
1,842,270
58,449
12,978
1, 913,697
220,494
220,494
87,031
6, 905
2,228,127
535,500
1,060,800
1,596,300
120,000
370,000
490,000
55,706
54,766
110,472
2,196,772
12,000
36,777
50,000
192,694
291,471
23,900
23,900
29,650
29,650
300,000
300,000
10
106,000
106,010
751,031
5,175,930
5,175,930

KÖVETELÉS

NÖVEKEDÉS

CSÖKKENÉS

NÖVEKEDÉS

CSÖKKENÉS

KÖTELEZETTSÉG

CSÖKKENÉS

NÖVEKEDÉS

CSÖKKENÉS

NÖVEKEDÉS

KÖVETELÉS

NÖVEKEDÉS

CSÖKKENÉS

NÖVEKEDÉS

CSÖKKENÉS

KÖTELEZETTSÉG

CSÖKKENÉS

NÖVEKEDÉS

CSÖKKENÉS

NÖVEKEDÉS

PÜ. EREDMÉNY

CSÖKKENÉS

NÖVEKEDÉS

CSÖKKENÉS

NÖVEKEDÉS

SAJÓT TÖKE

CSÖKKENÉS

NÖVEKEDÉS

CSÖKKENÉS

NÖVEKEDÉS

14,283,666

14,283,666

14,283,666

14,283,666

Összesen:
Sásd, 2021.09-28

Reg.felh.: Ócs és Társai Kft
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A z egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete

P K -6 4 1

2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

Szervezet neve:

Sásd Városi Sportkör
Szervezet székhelye:
Irány ítószám:

[J 1|

|| 3 7 0

Település:

Sásd

Közterület neve: Dózsa György
Házszám:

32

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

^

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

I u □
Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Kitöltő verzió:3.8.0 Nyomtatvány verzió:1.3
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Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete

PK-641

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör

Az egyszerűsített beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖ K (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

3 497

3 008

3 497

3 008

2 720

1805

2 720

1805

6 217

4 813

6 217

4 813

1. Im materiális javak
II. Tárgyi eszközök
III. B efektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
1. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FO R RÁSO K (PASSZÍVÁK)
C.

Saját tőke
1. Induló tőke/jegyzett tőke

195

II. Tőkeváltozás/eredm ény

5138

6 217

884

-1 4 0 4

6 217

4 813

III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredm ény alaptevékenységből
(köznasznú tevékenységből)
V. Tárgyévi eredm ény vállalkozási tevékenységből
D.

Tartalék

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Kitöltő verzió:3.8.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.09.28 09.16.09
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A z egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete

PK-641

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör

(Adatok ezer fonntban)

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

A. Végleges pénzbevételek,
elszám olt bevételek (l+ll)

2 804

4 261

2 804

4 261

1. Pénzügyileg rendezett
bevételek

2 804

4 261

2 804

4 261

ebből:
- tagdíj

155

155

- alapítótól kapott befizetés
- tám ogatások

2544

4106

2 544

4106

ebből: adományok
- egyéb bevételek

260

260

II. Pénzbevételt nem jelentő
bevételek

0

0

B. V égleges pénzkiadások,
elszám olt ráfordítások
(lll+IV +V +V I)

1920

5 665

1920

5 665

III. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások

1387

4 876

1387

4 876

533

789

533

789

1417

-615

1417

-615

D. Nem pénzben realizált
eredm ény (ll-IV-V)

-533

-789

-533

-789

E. Adózás előtti eredmény
(I+IIM III+IV+V)

884

-1 4 0 4

884

-1 4 0 4

884

-1 4 0 4

884

-1 404

IV. Ráfordítást jelentő
eszközváltozások
V. Ráfordítást jelentő
elszám olások
VI. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások
C. Tárgyévi pénzügyi eredm ény

F. Fizetendő társasági adó
G. Tárgyévi eredm ény (E-F)

Kitöltő verzió:3.8.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.09.28 09.16.09
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Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete
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P K -6 4 1

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör
(Adatok ezer forintban)

Egyszerűsített beszámoló eredm énylevezetése 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
tám ogatás
ebből:
- norm atív tám ogatás
B. Helyi önkorm ányzati
költségvetési tám ogatás
ebből:
- norm atív tám ogatás
C. A z Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott tám ogatás
D. A z Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nem zetközi szervezettől
szárm azó tám ogatás
E. A szem élyi jövedelem adó
m eghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
C XX V I.törvény alapján átutalt
összeg

122

102

122

102

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Végleges pénzbevételekből,
elszám olt bevételekből a köz
hasznú tevékenység bevétele
H. Végleges pénzkiadásokból,
elszám olt ráfordításokból a köz
hasznú tevékenység érdekében
felm erült pénzkiadás, ráfordítás
1. Végleges pénzkiadásokból,
elszám olt ráfordításokból a
szem élyi jellegű ráfordítás
(kiadás)
- ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
J. Adom ányok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

[] laen

Kitöltő verzió:3.8.0 Nyomtatvány veizió:1.3

Nyomtatva: 2021.09.28 09.16.09
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Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete

P K -6 4 1

2020. év
1.

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1

Szervezet

Sásd Városi Sportkör
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

W

fö

Település:

Sásd
Közterület jellege:

Dózsa György

32

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Ügyszám:

Ajtó:

o|2 ojo / p k. 6 0 2 5|4

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:
2.

1 9|8|9

0 12 - 0 2 _ 0 10 10 10 12 13 8

1.4 Nyilvántartási szám:

EÉ0DÍE0-B-0I

Deák Attila

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Labdarúgás utánpótlás nevelése, asztalitenisz bajnokság rendezése, lebonyolítása.

3.

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1

Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:3.8.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.09.28 09.16.09
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PK-641

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)
Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

T á rg yé v (2)

2 804

4 261

122

102

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)j

2 682

4159

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1920

5 665

884

-1 404

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Ectv. 32. § (4) a) [(B l+ B 2 )/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K l+ K 2 > - 0 ]
Ectv. 32. § (4)

C)

[11+I2-A1 -A2)/(H1 +H2)>=0,25]

m

□

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G 1+G 2) > -0 ,0 2 ]

Ectv. 32. § (5) c) [(L l+ L 2 )/2 > = 10 fő]

Kitöltő verzió:3.8.0 Nyomtatvány verzió:1.3

□

□

Társadalmi tám ogatottság m utatói

Ectv. 32. § (5) b) [ ( J l +J2)/(H1 +H2)>=0,5]

Nem

□

□
□

Nyomtatva: 2021.09.28 09.16.10
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Lakó-pihenő övezet
Lakó-pihenő övezetben - a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége”
jelzőtábláig terjedő területre a következő szabályok érvényesek:

•
•
•
•

megengedett maximum sebesség 20 km/óra
egyenrangú kereszteződésekben a jobbkéz-szabály érvényes
nem lehetséges az átmenő forgalom
maximum 3.5 tonnás járművek hajthatnak be ezekbe az
övezetekbe.
• Az úttesten gyalogosok is közlekedhetnek, akár a járművek
forgalmának kismértékű, indokolt zavarásával is.

A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a
gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok
biztonságára.
Ha az úton járda nincs:
• a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban
szükségtelenül nem akadályozhatják,
• járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.

Sásd Város Önkormányzata
Dr. Jusztinger János Polgármester úr részére
Tisztelt Polgármester Úr!
Sásd Város Önkormányzatával kötött föld haszonbérleti szerződés módosítását és szerződés
hosszabbítását szeretném kérni. AKG pályázatot ad be családi gazdaságunk melynek 3 éves ideje alatt
nem járhat le haszonbérleti szerződés. Az AKG szerződés 2022.01.01-től 2025.12.31-ig tart. A 038/2
és a 042/10 hrsz-ú mindkét bérelt szántó érintett. Továbbá az eddigi l,5ha helyett az új szerződésen
csak l,0ha kellene, hogy szerepeljen, mert a művelhető terület csak ekkora a 042/10-en.
A 038/2 hrsz-nél továbbra is az l,8ha a helyes terület nagyság.
A bérleti díj összegét továbbra is elfogadom a 038/2hrsz-nál, Önök által megállapított 60.000Ft/ha/év
összegben, 5 éves hosszabbítást kérek. A042/10hrsz esetében pedig 70.000Ft/ha/év. 2026.12.31-ig
kérem a hosszabbítását a szerződéseknek mindkét területnél.
Várom visszajelzését.
Tisztelettel:
Tölgyesi József
Családi gazdálkodó

Hegyhát-Agro Kereskedelmi Kft.
Mezőgazdasági jellegű kis és nagykereskedelem.
7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 55.
Tel.: 72/475-447,575-001

Fábián N ik o le tt
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

Bódog Tamás < muszak@sasd.hu>
péntek 2021. október 1 11:35
Tollár Mónika
FW: Dömse János bérlet

From: DÖ-FA KFT <info@domse.hu>
Sent: Friday, October 1, 2021 11:15 AM
To: muszak@sasd.hu
Subject: Dömse János bérlet
Tisztelt Polgármester Úr!
769 helyrajziszám alatti belterületi ingatlanon hosszúideje fennálló bérletet meghosszabítani szíveskedjen.

Köszönettel, Dömse János

DÖ-FA kft
7370 Sásd Kaposvári u.39
tel:06/30-3709151
e-mail: info a domse.hu

1

