
Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
10 / 2010. ( XI.25. ) önkormányzati rendelete 

 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szól 4/ 2009. ( III.12.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 
 
 

 
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak alapján a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2009.(III.12.) önkormányzati rendeltét 
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
 
Az R. 10.§ (1) bekezdésében „a Hevesi Többcélú Kistérségi Társulása Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 „Hevesi Kistérség Integrált Szolgáltató és Innovációs Központ.” 
 

 
2. § 

 
( 1 )  Az R. 11.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„(1) A lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskört a Polgármester  gyakorolja.” 
  
( 2 ) Az R. 11.§ ( 2 ) bekezdése „a Szociális –és Egészségügyi Bizottság” szövegrész helyébe 
a következő szövegrész kerül: 
„a  Polgármester”. 
 

3. § 
 

Az R. 12. §-a az alábbi (6)-os bekezdéssel egészül ki: 
„A méltányosságból megállapítható ápolási díj megállapításával, felülvizsgálatával, 
megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.” 
 
 

4. § 
 
 
(1)  Az R. 13. § (1) bekezdése „a Szociális-és Egészségügyi Bizottság – mint hatáskört 
gyakorló-„ szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„A Polgármester”.  
 
(2)  Az R. 13. §. (6) bek-e helyébe az alábbi rendelkezés kerül:  
„(6)  Az átmeneti segély természetben nyújtott támogatás formájában is megállapítható.  A 
természetben nyújtott támogatás formája lehet elsősorban utalvány, vagy gyermek 
étkezetésének térítési díj hátralék rendezéséhez nyújtott támogatás, vagy közüzemi számla 
rendezéséhez közvetlenül  szolgáltató részére fizetendő támogatás.” 
 



(3) Az R. 13. §. (7) bekezdése hatályát veszti. 
 
(4) Az R. 13. §. (8) bek „A Szociális és Egészségügyi Bizottság” szövegrész helyébe az alábbi 
szövegrész kerül: 
„A Polgármester”. 
 
 

5. § 
 

 
(1)  Az R. 14.§ (1) bekezdése „A Szociális-és Egészségügyi Bizottság” szövegrész helyébe a 
következő szövegrész kerül: 
„A Polgármester”. 
  
(2) Az R.  14.§ (1) bekezdés utolsó mondata „A temetési segély odaítélésének további 
feltétele, hogy az elhunyt tarnamérai lakos volt.” szövegrész hatályát veszti. 
 
(3)  Az R. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:  
„(2)  A temetési segély összege: 14.000.- Ft.” 
 
 (4) Az R. (4) bekezdése hatályát veszti.  
 

6.§ 
 
 

Az R. 16.§ (1) bekezdés a Szociális-és Egészségügyi Bizottság szövegrész helyébe a 
következő szövegrész kerül: 
„A  Polgármester”.   
 
 

7.§ 
 
(1)  Az R. 18. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Tarnaméra Község önkormányzata az alábbi szociális alapszolgáltatásokról gondoskodik: 

a) étkeztetés 
b) házi segítségnyújtás 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
d) családsegítés.  

 
(2) Az R. 18.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„ Tarnaméra Község Önkormányzata a családsegítés feladatellátásáról a Hevesi Kistérség 
Integrált Szolgáltató és Innovációs Központ által szervezett szolgáltatás keretében 
gondoskodik. 
 
(3) Az R. 18. §.-a az alábbi  (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról Tarnaméra Község közigazgatási területén a 
Medicin Liget    szolgáltató gondoskodik. 
 

8.§ 
 



 
(1) Az R.  19.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Az étkeztetés és házi segítségnyújtás iránti kérelmet a körjegyzői hivatalhoz kell benyújtani 
az előírt mellékletekkel együtt, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás közvetlenül a 
szolgáltatónál kérelmezhető.” 
 
(2) Az R. 19. §. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„ A szociális étkezetés és házi segítségnyújtás iránti kérelmekről a képviselő-testülettől kapott 
átruházott hatáskörében a polgármester dönt.” 
 
 

9. § 
 
(1) Az R. 21. §. (2) bek-e helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„ A házi segítségnyújtást a gondozási szükséglet vizsgálata alapján megállapított 
időtartamban, az ellátottal kötött  Megállapodásban rögzítettek szerint kell nyújtani. „  
 
(2) Az R. 21. §. (3) bek-e hatályát veszti. 
 

10.§ 
 
(1)  Az R. 22. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 
„(8) A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás intézményi térítési díját e rendelet 1. sz. 
mellékléte tartalmazza.    
 
(2) Az R. 23. § . és 24. §-ai hatályukat vesztik. 
 

11. §. 
 
 
(1)  E rendelet 2010. december 01. napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 
Tarnaméra, 2010. november 25. 
 
 
           Tímár László                                                          Vargáné Tóth Márta 
           polgármester                                                                  körjegyző 
 
Záradék: 
A rendelet 2010. november 25.  napján kihirdetve. 
 
                                                                                Vargáné Tóth Márta 
                                                                                            körjegyző   

 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 
 

Térítési díjak 2010. 
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