
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 16/2011. (IX.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 32. § (3) bekezdésében, 
valamint az 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról szóló 16/2011. (IX.21.) önkormányzati rendeletének 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja következőket rendeli el:  
 
1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 16/2011. (IX.21.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

 
„(2) Közreműködőként részt vesznek egyes szociális igazgatási határozatokban foglalt 

döntések végrehajtásában az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és 
Családsegítő Szolgálatának Orosházán működő munkatársai (a továbbiakban: Családsegítő 
Szolgálat), az Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ hajléktalanok 
ellátásával foglalkozó részintézmények munkatársai és az Orosháza Városi Önkormányzat 
Kórházának szociális munkása, amennyiben a határozatban foglalt döntés végrehajtása úgy 
látszik biztosítottnak. A határozatban rendelkezni kell a közreműködő bevonásáról.” 
 
2. § Az Ö.r. 6. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) A Szt. és az e rendelet alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokat - a 
(2) bekezdésben és a 13. § (1) bekezdésben foglalt szociális ellátások kivételével - az arra 
jogosult, illetve törvényes képviselője kérheti a Hivatalban a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet és az e rendelet mellékletében foglalt 
nyomtatványok felhasználásával.” 
 
3. § Az Ö.r. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„9. § A temetési és az átmeneti segély ügyintézési ideje 8 nap. A 7. §-ban foglalt esetek 
azonnali ügyintézést igényelnek.” 
 
4. § Az Ör. 10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(4) Kizárólag természetbeni ellátás formájában nyújtott szociális ellátás a köztemetés, 
a közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, az 
adósságkezelési szolgáltatás.” 
 
5.§ Az Ö.r. 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„(1) Az Önkormányzat a lakásfenntartással kapcsolatos terhek csökkentésére 

szemétszállítási díjtámogatást nyújt. 
(2) Szemétszállítási díjtámogatásra jogosultak azok a kérelmezők, akik esetében - 

figyelemmel a velük egy háztartásban élő személyekre is - az alábbi feltételek együttesen 
teljesülnek: 

a) nem részesülnek normatív vagy adósságkezelési szolgáltatás keretében nyújtott 
lakásfenntartási támogatásban, 
b) az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, 
c) 70. életévüket betöltötték.” 

 
6. § Az Ö.r. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„17. § A normatív lakásfenntartási támogatás kérelmezőjének jogosultsága 
megállapításához a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, külön 
rendeletben szabályozott feltételeket is teljesítenie kell.” 
 
7. § (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. február 15. napján lép 
hatályba. 

(2) E rendelet 1. §-a 2012. március 01. napján lép hatályba. 
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításáról és folyósításáról szóló 

határozat hatálya alatt álló jogosultakat 2012. február 28. napjával bezárólag  
tájékoztatni kell arról, hogy részükre helyi  lakásfenntartási  támogatás a határozatban 
megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31. napjáig folyósítható. 

(4) Az Ö.r. bevezető részében „Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében” szövegrész 
helyébe az „Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában ” szöveg lép. 

(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ö.r. 
a) bevezető részében „a 38. § (1) bekezdés c) pontjában,” szövegrész, 
b) 8. pontjában feltüntetett „Helyi lakásfenntartási támogatás” cím, 
c) 16. §-a, 
d) 31. §-a, valamint 
e) 2. számú melléklete. 

 
 
 (Dr. Dancsó József sk.) (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetve: 2012. február 06-án. 
 
 
 (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 címzetes főjegyző 
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