
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 11/2013. (XI.28.) 

önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 

rendszeréről 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§-ának (1) bekezdésében, 26.§-

ában, 32.§-ának (3) bekezdésében, 38.§-ának (9) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 46.§-

ának (1) bekezdésében, 50.§-ának (3) bekezdésében, 58/B.§-ának (2) bekezdésében, valamint 

92.§-ának (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

  

I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet célja és alapelvei 

 

1.§  (1) A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen a Szt. által előírt 

szabályozási kötelezettségének és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás 

hatáskörébe tartozó feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság 

feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét. 

(2) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális 

gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, 

egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására 

önerőből nem képesek. Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében 

a tőlük elvárható módon mindent megtegyenek – amennyiben pedig támogatásra szoruló 

élethelyzet nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük 

megváltoztatásával kötelesek elősegíteni helyzetük javítását. 



(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat, valamint annak szervei, 

továbbá a településen működő oktatási, egészségügyi, szociális és civil szervezetek 

együttműködnek. 

 

  

2. A rendelet hatálya 

 

2.§ (1) A rendelet hatálya – a (2)-(3) bekezdésében foglalt eltérésekkel- Vajta közigazgatási 

területen kiterjed a Magyarországon élő 

a) magyar állampolgárokra, 

b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 

c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

e) hontalan. 

(2) A rendelet hatálya a Sztv. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az 

(1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 

országoknak a külföldiek beutazásáról és a tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 

rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed 

a) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 

rendeletben meghatározott, valamint 

b) a Sztv 32/B.§ (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális 

biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra 

és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben 

meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 

időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 

  

II. FEJEZET 

 

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 

 



3. Az alkalmazandó jogszabályok és a szociális hatásköröket gyakorló szervek 

 

3. § (1) E rendeletet az Szt.-nyel, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.-nyel (Ket.), a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelettel, valamint az egyes szociális ellátások folyósításának 

és elszámolásának szabályiról szóló 62/2006. (III.27.) Korm. rendelettel együtt kell 

alkalmazni. 

(2) Az e rendeletben szabályozott ellátások vonatkozásában az elektronikus ügyintézés nem 

alkalmazható. 

(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítására vonatkozó hatásköröket a 

hatályos jogszabályok és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2003. 

(VI.01.) ÖR. rendelet 1. sz. melléklete állapítja meg. 

 

 

  

4. A kérelem benyújtása és a jövedelem – nyilatkozat szabályai 

 

4.§ (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik a rendeletben szabályozott pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket az önkormányzatnál lehet 

előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott formanyomtatványon a kérelmező számára érthetően, 

tömören és világosan fel kell tüntetni a kitöltési útmutatást, valamint fel kell sorolni azokat a 

mellékleteket, amelyek a kérelem elbírálásához csatolni kell. 

(3) A szociális igazgatással foglalkozó köztisztviselők a kérelmező által nem az arra a célra 

rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelmeket is kötelesek az elbírálásra jogosult 

szerv elé terjeszteni. 

5.§ (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek 

adatairól, jövedelmi, vagyoni viszonyairól a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1.sz.  

melléklete szerinti formában köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra illetve a 

vagyoni helyzetre  vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. 

(2) A jövedelem igazolásához csatolni kell a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén 

a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást. 

(3) Mellőzni lehet a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzet igazolását, ha a kérelmező a 

benyújtást megelőző hat hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi 



vagy vagyoni helyzetét igazoló okiratot csatolta és vélelmezhető, hogy helyzetében nem 

történt a jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni. 

(4) A munkanélküli, társadalombiztosítási ellátásból származó jövedelem megelőző hónapban 

folyósított összegének, valamint a vállalkozó esetében a megelőző gazdasági év személyi 

jövedelemadó alapjának közlésére az önkormányzat az illetékes közigazgatási szervet keresi 

meg. 

(5) A (4) bekezdés szerinti megkeresés mellőzhető, ha a kérelmező 

a) a munkanélküli ellátás vonatkozásában a kérelem benyújtását megelőző három hónapban 

folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által 

kiállított igazolást, 

b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását 

megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi 

számlakivonatot, 

c) vállalkozói tevékenység vonatkozásában az illetékes NAV igazolását a kérelem benyújtását 

megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról 

csatolja a jövedelemigazoláshoz. Erről a kérelmezőt tájékoztatni kell. 

(6) Az egyes ellátási formák esetében az e §-ban meghatározottakon túlmenően benyújtandó 

okiratok és igazolások az ellátási formára irányadó rendelkezések között kerülnek 

szabályozásra. 

 

  

5. A környezettanulmány és a felülvizsgálat 

 

6.§ (1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei, valamint – 

szükség esetén – környezettanulmány alapján hozza meg. 

(2) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását 

megelőző 6 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült és vélelmezhető, hogy 

körülményeiben nem állt be változás. 

(3) Amennyiben a környezettanulmány eredményeként vélelmezhető, hogy a kérelmező 

jövedelmi vagy vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, az Szt. 10.§ (2) 

bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 

(4) A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik – az ellátás megállapítását követően naptári évenként 

egy alkalommal ismételten vizsgálni kell, ennek tényét az ügyintéző az ügyiratban 

feljegyzéssel rögzíti. 



 

  

6. A megállapított támogatások folyósítása 

 

7.§ (1) A megállapított támogatást kifizetése a támogatásban részesülő saját nevén megnyitott 

bankszámlára, ennek hiányában a polgármesteri hivatal pénztárában kerül kifizetésre. 

(2) A természetbeni ellátások folyósításának módjáról a támogatást megállapító határozatban 

kell rendelkezni. 

(3) A megállapított természetbeni támogatások folyósításának módjáról a támogatást 

megállapító határozatban kell rendelkezni. 

 

  

III. FEJEZET 

 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI RENDSZERE 

 

8.§ Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését 

a) pénzbeli ellátások, 

b) természetben nyújtott szociális ellátások biztosításával, 

c) szociális szolgáltatások megszervezésével valósítja meg. 

 

  

7. Pénzbeli ellátások 

 

9.§ Az önkormányzat a Szt.-ben, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint a 

szociálisan rászorulók részére jövedelmeik kiegészítésére, pótlására az alábbi pénzbeli 

ellátások nyújtásával gondoskodik 

a) ápolási díj, 

b) átmeneti segély, 



c) temetési segély. 

 

  

8. Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

10.§ A hatáskör gyakorlására folyósított szerv döntése alapján természetbeni szociális 

ellátásként is nyújtható az átmeneti segély. 

 

  

9. Szociális szolgáltatások 

 

11.§ Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi szociális 

alapszolgáltatásokat szervezi meg: 

a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) családsegítés, 

d) nappali ellátás, 

e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

 

  

Pénzbeli ellátások 

 

10. Aktív korúak ellátása 

 

12. § (1) A Szt. 37/A.§(1) bekezdése alapján rendszeres szociális segélyben részesülő  

együttműködni köteles a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális-és Gyermekjóléti Szolgálattal 

(továbbiakban: Szolgálat). 

(2) A Szolgálat az általa szervezett, beilleszkedést segítő programról, a program helyéről és 

időpontjáról a megjelenésre kötelezettet a programról a megkezdése előtt, legalább 8 

munkanappal írásban értesíti. 



(3) A Szolgálat által szervezett programok: 

a) álláskereső klubfoglalkozások, 

b) egyéni tanácsadások (életvezetési, munkavállalási, mentálhigiénés, pszichológiai, jogi) 

c) együttműködés az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése 

érdekében a családgondozóval, 

d) együttműködés a családgondozóval a 14 év alatti gyermekek napközbeni ellátásának 

megszervezése érdekében. 

(4) Az 12.§(1) bekezdésben meghatározott személy együttműködési kötelezettségét megszegi, 

ha 

a) a Szolgálat által, a részére előírt programokon nem vesz részt, 

b) a rendszeres szociális segély felülvizsgálata során nem működik együtt, 

c) munkaviszonyt létesít és azt az elhelyezkedéstől számított 15 napon belül nem jelenik meg. 

(5) Az együttműködési kötelezettség megszegését írásba kell foglalni, és azt 15 napon  belül 

el kell juttatni a rendszeres szociális segélyt megállapító, illetékes jegyzőnek. 

 

  

13. § (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki 

a) legalább 30 %-os egészségkárosodást szenvedett, vagy munkaképességét legalább 50%-ban 

elvesztette, 

b) várandós anya, 

c) pszichiátriai, vagy szenvedélybetegsége miatt átmenetileg, vagy véglegesen 

munkavégzésre alkalmatlan és emiatt rendszeres gyógykezelésben részesül, terápián vagy 

rehabilitációban (a továbbiakban együtt: gyógykezelés) vesz részt, vagy az abban való 

részvételt vállalja, 

rendszeres szociális segélyre jogosult. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolására csatolnia kell: 

a) egészségkárosodott személy vonatkozásában az Országos Rehabilitációs és Szociális 

Szakértői Intézetnek az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos 

szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét, 

b) várandós anya esetén a nőgyógyász szakorvos igazolását vagy a terhes-gondozási 

kiskönyvet,  



c) pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy vonatkozásában a 

pszichiátriai-, vagy addiktológus szakorvos vagy kezelőorvos igazolását a gyógykezelésben 

való részvételről, illetve annak várható időpontjáról, vagy a pszichiátriai illetve 

szenvedélybetegek közösségi ellátását nyújtó intézmény vezetőjének szakorvosi igazoláson 

alapuló javaslatát. 

 

  

14. § (1) Az aktív korúak ellátásra jogosult személy köteles a lakókörnyezete rendezetten 

tartására, különösen: 

a) a lakóház állagmegóvási munkáinak elvégzése (tisztasági meszelés stb.), 

b) a lakóház udvarának hulladéktól mentes tartására, 

c) a füves terület rendszeres kaszálására, 

d) félkomfortos, komfort nélküli lakás esetében árnyékszék létesítésére és annak használatára, 

c) az ingatlan kert részének művelésére, veteményessel való hasznosítására, 

d) a kert rendszeres gyommentesítésére, 

e) az ingatlan előtti közterület, járda rendszeres gyommentesítésére, télen a síkosság 

mentesítés megvalósítására, 

f) az ingatlan előtti árok rendszeres kaszálására, az árokban lerakódott hordalék eltávolítására. 

(2) A lakókörnyezet rendben tartása a kérelem benyújtásakor, illetve évente legalább egy 

alkalommal, környezettanulmány és fényképfelvételek készítése mellett megvizsgálásra kerül. 

 

  

11. Átmeneti segély 

 

Az átmeneti segély általános formája 

 

15.§ (1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére általános 

átmeneti segélyt nyújt, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem havi 

összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, amennyiben önmaga, 

illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként 

jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul. 



(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános átmeneti segély összege a rászorultság,   

illetve a rendkívüli élethelyzet függvényében egyedileg kerül meghatározásra. 

(3) Az átmeneti segély összege alkalmanként legfeljebb 20.000,-Ft. 

(4) Amennyiben a (3)bekezdésben szabályozott átmeneti segély maximális összege a  

kérelmező élethelyzetének megoldására nem elegendő, az átmeneti segély  kamatmentes 

kölcsön formájában is nyújtható, melyet 6 egyenlő részletben kell visszafizetni. 

(5) A (4) bekezdés szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb 50.000,-Ft lehet.” 

(6) Az átmeneti segély iránti kérelmet e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon   kell 

benyújtani. 

(7)  A kamatmentes kölcsönt nyújtó határozatban rendelkezni kell első fizetési részlet 

esedékességéről, a törlesztő részletek nagyságáról, valamint arról, hogy egy részlet  esetén a 

fennálló tartozást egy összegben kell visszafizetni. 

 

 

  

12. Temetési segély 

 

16.§ (1) Az önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak személynek aki vajtai állandó 

lakos eltemettetésről gondoskodott, attól függetlenül, hogy tartásra kötelezett volt, vagy sem. 

(2) A temetési segély legkisebb összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-a. 

(3) A temetési segély iránt benyújtott kérelemhez az e rendelet 5.§-ában meghatározottakon 

túl, csatolni kell: 

a) az eltemetés költségeit tartalmazó eredeti számlákat, amelyeket a kérelmező, vagy a vele 

egy háztartásban élő családtagja nevére állítottak ki, 

b) a halotti anyakönyvi kivonatot. 

(4) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset időpontját követő 30 napon belül lehet 

előterjeszteni az önkormányzatnál. 

(5)Temetési segély nem állapítható meg a Sztv. 46.§ (2) bekezdésében meghatározott 

személynek. 

(6) A temetési segély iránti kérelmet e rendelet 2. mellékletét képező nyomtatványon kell 

benyújtani. 



 

  

Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

13. A természetben nyújtott átmeneti segély 

 

17.§ Az átmeneti segély akkor állapítható meg természetbeni ellátás (vásárlási utalvány) 

formájában, ha a kérelem étkezési térítési díj (díjhátralék), gyógyszerköltség, egészségügyi 

szolgáltatásért fizetendő díj, tüzelőanyag beszerzésének támogatására, élelmiszer, valamint 

ruházat vásárlására irányul, illetve a kérelmezőnek igazoltan több havi díj elmaradása van. 

 

  

14. Közgyógyellátás 

 

18. § Közgyógyellátásra jogosult a Szt. 50.§-ának (1)-(2) bekezdésében foglaltakon 

túlmenően az a szociálisan rászorult személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító 

ellátásnak a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25%-át meghaladja, feltéve, hogy a 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át. 

 

  

15. Lakásfenntartási támogatás 

 

19.§ (1) Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást nyújt a Szt. 38.§ (2)- 

(8)bekezdésében meghatározott rendelkezések szerint, 

(2) A normatív lakásfenntartási támogatásra a Szt. 38.§ (2)-(8) bekezdésében meghatározott 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(3) A közüzemi díjak és a fogyasztás mértékét a kérelmezőnek a kérelem benyújtását 

megelőző 1 hónap számláival, illetve ha ezek nem állnak rendelkezésére, a szolgáltatótól 

beszerzett – a kérelmet megelőző 1 hónap fogyasztásáról szóló – igazolással, vagy 

végszámlával kell igazolnia. 

 

  



20.§  (1) Az önkormányzat a lakásfenntartási támogatást természetbeni formában nyújtja. A 

támogatást közvetlenül a szolgáltató, az üzemeltető, a bérbeadó vagy a pénzintézet számlájára 

kell közvetlenül utalni. 

(2) A támogatás a lakásfenntartással összefüggő, a kérelmező lakhatását nagymértékben 

veszélyeztető kiadások hátralékának törlesztésére is fordítható. A támogatást közvetlenül a 

szolgáltató, az üzemeltető számlájára kell utalni. 

 

  

Szociális szolgáltatások 

 

21.§ (1) Az önkormányzat az általa kötelezően (és önként felvállalt jelleggel) nyújtandó 

szociális alapszolgáltatások biztosításáról társulási formában gondoskodik. 

(2) A szociális alapszolgáltatásokról a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat( Cece, Deák F. u. 44. továbbiakban: „Háló”), illetve az Időskorúak Gondozási  

Központja (Vajta, Szabadság tér 3.)(továbbiakban: Gondozási Központ) látja el. 

 

  

A szociális szolgáltatások egyes formái 

 

16. Étkeztetés 

 

22.§ (1) A „Háló” az Szt. 62.§.-ában meghatározottak kör részére biztosít étkeztetést. 

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott étkeztetésre való jogosultság szempontjából az minősül 

szociálisan rászorulónak, aki: 

a) betöltötte 60. életévét, vagy 

b) krónikus betegségben szenved, amelyet a orvos igazol, vagy 

c) fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

d) pszichiátriai beteg és ezt orvosszakértői véleménnyel igazolja, vagy 

e) orvos által igazoltan szenvedélybeteg, vagy 

f) hajléktalan, 



g) betegségéből adódóan átmeneti jelleggel mozgásában korlátozott, amelyet orvos igazol. 

 

  

17. Házi segítségnyújtás 

 

23.§ A „Háló” a Szt. 63.§-ában meghatározottak részére és formában biztosít házi 

segítségnyújtást. 

 

  

18. Családsegítés 

 

24.§ A „Háló” a Szt. 64.§-ában meghatározott formában biztosítja a családsegítést. 

 

  

19. Nappali ellátás 

 

25.§ A „Gondozási Központ” a Szt. 65/F.§-ában meghatározott formában az intézmény 

szakmai programjában szabályozottak részére biztosít nappali ellátást. 

 

  

IV. FEJEZET 

 

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 

 

20. Szociális szolgáltatások igénybevételének kérelmezése 

 

26.§ (1) A 21.§-ban meghatározott intézmények által nyújtott szociális alapszolgáltatások 

iránti kérelmet a „Háló” vezetőjéhez (a továbbiakban: intézményvezető) kell benyújtani a 

9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1.sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. 



(2) 0A kérelemről való döntés a Szt. 94/A §-ának (1)-(3) bekezdésében meghatározott 

szabályok szerint történik. 

(3)Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az 

írásos kérelmet és a jövedelem igazolást ebben az esetben is mellékelni kell. 

 

  

21. Az ellátás megszűnése és megszűntetése 

 

27.§ Az intézményi ellátás megszűnik a Szt. 100.§-ában foglalt esetekben. 

 

  

22. Térítési díjak 

 

28.§ (1) A 21.§-ban meghatározott intézmény által nyújtott alapszolgáltatásokért – ide nem 

értve a szociális információs szolgáltatást és a családsegítést – külön rendeletben szabályozott 

összegű térítési díjat kell fizetni. 

(2) Ingyenes ellátásban részesülnek a 100. életévüket betöltött igénylők. 

 

  

V. FEJEZET 

 

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

23. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 

módosuló és hatályukat vesztő rendeletek 

 

29.§ (1) Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba. A rendelet helybe szokásos módon 

történő kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Vajta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a helyi szociális igazgatásról és a pénzbeli és természetben nyújtott 



egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010.(II.11.)Ktr., 5/2010.(III.23.)Ktr., 

3/2011.(II.10.)Ktr., 15/2011.(IX.01.)önkormányzati rendelet, 3/2012 (II.16.) önkormányzati 

rendelet; 2/2013 (II.25.) önkormányzati rendelet. 

 

 

                          Térmeg György                                              Albert Zsuzsanna 

                             polgármester                                                       jegyző 

 

 

  

Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

 

Vajta, 2013. november 28. 

 

 

 

                                                                                                   Albert Zsuzsanna 

                                                                                                         jegyző 

 


