
 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

10/2021. (IX. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ 

15/2020. (X. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § 

(3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. §-ában, 132. § (4) 

bekezdés d), g) pontjaiban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és 29. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8-8a. pontjaiban 

meghatározott feladatkörében eljárva, Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-

testületének hozzájárulásával, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 11/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés e) pontjában, a (3) 

bekezdés h) pontjában, valamint a (4) bekezdés f) pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi Bizottsága, valamint Ügyrendi és Klímavédelmi 

Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról 

és a szociális szolgáltatásokról szóló 15/2020. (X. 26.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Szr.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) 

bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. §-ában, 132. § (4) bekezdés d), g) 

pontjaiban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és 29. §-ában, a fiatalok életkezdési 

támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdésének b) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8-8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, 

Sajópálfala Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával, a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés e) pontjában, a (3) bekezdés h) pontjában, 

valamint a (4) bekezdés f) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága, 

Pénzügyi Bizottsága, valamint Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el:” 

 

 

 

 



1. § Az Szr. 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében és a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott személyekre terjed ki, 

amennyiben Felsőzsolca közigazgatási területén lakóhellyel vagy bejelentett 

tartózkodási hellyel rendelkeznek. 

 

(2) A rendelet hatálya a rendelet 7-9. § és 11. §-ában foglalt ellátások tekinteteben 

kiterjed a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulásban résztvevő Sajópálfala Község Önkormányzata területére és a 

közigazgatási területén lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel 

rendelkező személyekre.” 

 

 

3. § Az Szr. 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) A rendelet hatálya Sajópálfala Község Önkormányzata területén a (4) bekezdés 

a) – c) és e) pont szerinti ellátásokra terjed ki.” 

 

 

4. § Az Szr. 3. § (5) bekezdés c) pontja a „legalább” szövegrésszel egészül ki. 

 

 

5. § Az Szr. 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1)  Étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell 

gondoskodni annak a szociálisan rászorultnak, aki önmaga és eltartottjai részére 

tartósan vagy átmeneti jelleggel a napi egyszeri meleg étkezést nem tudja 

biztosítani. 

 

(2)  Az étkeztetés ellátás tekintetében szociálisan rászorult, aki: 

a)  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

alapján nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, és e mellett más 

jövedelemmel nem rendelkezik, 

b)  foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, 

c)  közgyógyellátásra jogosult személy, 

d) a háziorvos által kiadott igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel 

önmagáról gondoskodni nem képes, 

e) fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt önmagáról 

gondoskodni nem képes, 

f)  hajléktalan.” 

 

 



6. § Az Szr. 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

 

 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napját követően indult eljárások 

esetében kell alkalmazni. 

 

 (3) Hatályát veszti az Szr.: 

1. 1. § (4) bekezdés f) pontja, 

2. 3. § (8) bekezdés b) – c) pontja, 

3. 6. alcíme és azt követő 12. §-a, 

4. 16. § (4) bekezdése, 

5. 17. § (8) bekezdés c) pontja, 

6. 17. § (8) bekezdés e) pontjának „amelynek rendeltetésszerű használatát 

kérelmező az utolsó aktuális szolgáltatás díj megfizetését alátámasztó 

bizonylattal igazolni tudja” szövegrésze, 

7. 18. § (1) bekezdésének „jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint” 

szövegrésze. 
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