
Heréd Önkormányzata 
5/2008.(II.12.) rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
8/2007. (VI.26.) rendeletének módosításáról 

 
Heréd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1), 
bekezdésében, 25.§ (3) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2007:CXXI. 
tv. módosításaira figyelemmel a szociális ellátások helyi szabályairól szóló mód. 
8/2007. (VI.26.) rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja: 
 

1. § 
 

(1) A R. 3. § (9) bek helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(9) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra az Szt. 10. (2)-(3) 

bekezdését kell alkalmazni.” 
 

(2) A R. 3. § (10) bek helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ (10) A vállalkozásból származó jövedelem az Szt. 10. § (2) b) pontja és 

(3) bekezdése szerint igazolható. 
 

(3)  A R. 3. § (11) bek.-ben az „ a Szt. l0.§ (2) bekezdése” szövegrész helyébe az 
„ a Szt. l0.§ (6) bekezdése” szövegrész lép. 

 
(4) A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább 

napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, 
illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani, különösen 
a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk 
miatt./Szt.52.§ (2)/ 

 
(5) A R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(2) Étkeztetésre jogosult - aki azt önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani- szociális rászorulóként a 
személy: 



a) kora miatt: mindenki, aki 70. életévét betöltötte, 
b) egészségi állapota miatt, aki legalább 67 %-os rokkant vagy egyedül élő 

rendszeres szociális járadékos 
c)  aki fogyatékos, pszichiátriai beteg, 
d) aki szenvedélybeteg, 
e) aki hajléktalan, 
f) akinek környezet-tanulmány alapján igazolt lakhatási és szociális 

körülményei együttesen nem teszik lehetővé önmagáról való 
gondoskodást. 

 
(6) ) A R. 15. § (1) bek.-ben a „szociálisan rászorult” szövegrész helyébe a 

„gondozásra szoruló” szövegrész lép. 
 
(7)  A R. 15. § (3) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (3) A házi segítségnyújtásra való jogosultságot az Szt. 63. § (4)- (8) 
bekezdései szerinti gondozási szükségleti vizsgálat alapján kell 
meghatározni.” 

 
(8) A R.-ben szereplő „Polgármesteri Hivatal” szövegrészek helyébe a 

„Körjegyzőség” , a „jegyző” szövegrészek helyébe a „körjegyző” szövegrész 
lép. 

 

2.§ 
 

(1) E rendelet kihirdetése napján  lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekben és az alapellátások  2008. évi felülvizsgálata során is 
alkalmazni kell. 

 
(2) A rendelet a helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított 

rendelet egységes szerkezetben való közzétételéről a körjegyző 
gondoskodik. 

 

k.m.f. 
 
Kómár József                                                               Peterkéné Farkas Andrea 
polgármester                                                                            körjegyző 
 
 

Záradék: 
 
A rendeletet 2008. február 12. napján kihirdettem. 
 
        Peterkéné Farkas Andrea 
              körjegyző 


