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N a p i r e n d:  Egyes bizottságok feladatait és hatásköreit érintő önkormányzati  
   rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 
E l ő a d ó:  Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület előző havi ülésén átalakította bizottsági szerkezetét, a korábbi három 
helyett kettő bizottság működtetése mellett határozott. Az átalakítással egyidejűleg a 
megváltozott bizottsági feladat- és hatáskörök átvezetésre kerültek az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatában is. 
A névváltozás azonban magával vonja a különböző ágazati helyi rendeletek felülvizsgálatát és 
módosítását is.  
 
A mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza továbbá a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény év eleji változását is, miszerint a lakásfenntartási 
támogatással kapcsolatos hatáskör a képviselő-testülettől a jegyző hatáskörébe került.  
Ezzel párhuzamosan, - mivel a normatív lakásfenntartási támogatás tekintetében a 
jogosultsági feltételként meghatározott jövedelmi határ mértéke 2011. szeptemberétől 
jelentősen megemelkedett (71.250,-Ft-ra) és az érintettek jelentős része normatív 
lakásfenntartási támogatásban részesülhet, így a törvénymódosítás hatályon kívül helyezte a 
helyi lakásfenntartási támogatás nyújtására lehetőséget biztosító jogszabályi felhatalmazást – 
a helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás kikerült a helyi szociális rendeletből.   
 
Jogtechnikai szempontból az érintett 5 helyi rendelet módosítását egy rendelet megalkotásával  
végezzük el, mely rendelet a módosítások hatályba lépését követően hatályát veszti. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet 
elfogadására. 
 
 
Lengyeltóti, 2012. február 22.   
 
          Zsombok Lajos     
            polgármester  
 
 
Az előterjesztést készítette:   Jóváhagyta: 
 
Böröndi Franciska            Dr. Szatmári Ibolya 
hatósági irodavezető    jegyző 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
  …/2012.(III.1.) rendelet-TERVEZETE 

 
Egyes bizottságok feladatait és hatásköreit érintő önkormányzati rendeletek módosításáról 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 22. § (1) bekezdésében, valamint a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 25.§ (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

(1) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.27.) rendelet 
(a továbbiakban: Szocr.) 3.§ (3) bekezdésben a „Népjóléti”  szövegrész helyébe a „Népjóléti, 
Oktatási, Művelődési, Sport- és Ifjúságpolitikai” szöveg lép.          

 
(2) A Szocr.  

a) 9/A.§ (4) bekezdésben a „Népjóléti”  szövegrészei helyébe a „Népjóléti, Oktatási, 
Művelődési, Sport- és Ifjúságpolitikai” szöveg lép.         

b) 9/A.§ (5) bekezdésben az „1-t ől 5-ig” szövegrész helyébe a „0-tól 4-ig”  szöveg lép.      
 

(3) A Szocr. 10.§ (3) bekezdésben a „Képviselő-testülete” szövegrész helyébe a „Jegyzője”  
szöveg lép. 

 
(4) A Szocr. 17.§ (2) bekezdésben a „Népjóléti”  szövegrész helyébe a „Népjóléti, Oktatási, 

Művelődési, Sport- és Ifjúságpolitikai” szöveg lép. 
 

2.§ 
 

Az Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 13/1995.(X.26.) rendelet 21.§ (3) 
bekezdésben a „Népjóléti”  szövegrész helyébe a „Népjóléti, Oktatási, Művelődési, Sport- és 
Ifjúságpolitikai” szöveg lép. 
 

3.§ 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 17/2005.(VIII.25.) 
rendelet  

a) 5.§ (1) bekezdésben az „Oktatási-, Művelődési-, Sport- és Ifjúságpolitikai” 
szövegrész helyébe a „Népjóléti, Oktatási, Művelődési, Sport- és Ifjúságpolitikai” 
szöveg lép. 

b) 5.§ (2) bekezdésben az „Oktatási-, Művelődési-, Sport- és Ifjúságpolitikai” 
szövegrész helyébe a „Népjóléti, Oktatási, Művelődési, Sport- és Ifjúságpolitikai” 
szöveg lép. 

 
4.§ 

 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
26/2007.(XII.21.) rendelet 29.§-ban a „Népjóléti” szövegrész helyébe a „Népjóléti, Oktatási, 
Művelődési, Sport- és Ifjúságpolitikai” szöveg lép. 
 

5.§ 
 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2006.(III.31.) rendelet 4.§ (3) bekezdésben a 
„Szociális” szövegrész helyébe a „Népjóléti, Oktatási, Művelődési, Sport- és Ifjúságpolitikai” szöveg 
lép.  
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6.§ 
 

Hatályát veszti a Szocr.  
a) 3.§ (2) bekezdésben a „lakásfenntartási támogatás” szövegrész; 
b) 7.§ (6) bekezdése; 
c) 10/A.§ „Helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás” alcíme. 

 
7.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.                                                                    
 
 
Lengyeltóti, 2012. február 29.  
 

 
 
 
 

    Dr. Szatmári Ibolya       Zsombok Lajos 
             jegyző         polgármester 
 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2012. március 1-én.  
  
                Dr. Szatmári Ibolya 
               jegyző 
 


