
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
17/2010. (XII.01.) 

a szociális rászorultságtól függı pénzbeni 
 és természetben nyújtott ellátásokról szóló  

többször módosított 3/2007. (II.28.) Ör módosítása 
 

1. § 
 
A  2. § a.), b.), c.), d.), e.) f.) és g.) pontjai helyébe a következı rendelkezés lép:        
  a) közgyógyellátás (szociális rászorultság mértéke) – Képviselı-testület 
             b) kamatmentes kölcsön – Képviselı-testület 

 c) lakásfenntartási támogatás – Polgármester 
  d) köztemetés – Polgármester 
  e) átmeneti segély – Szociális Bizottság 
  f) temetési segély – Szociális Bizottság 
  g) gyógyfürdı ellátás – Szociális Bizottság 
 
 

2. § 
 
A 18. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
A haláleset helye szerinti önkormányzat polgármesterének kell gondoskodni a halálesetrıl 
való tudomásszerzést követı 22 munkanapon belıl, annak a személynek közköltségen történı 
eltemettetésérıl, akinek nincs, vagy nem lelhetı fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, 
vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésérıl nem gondoskodik. 
 
 

3. § 
 

A 19. § (2) és (3) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:  
(1) Méltányossági közgyógyellátás állapítható meg annak, akinek a családjában az egy fıre 

jutó havi családi jövedelem határ az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
másfélszeresét nem haladja meg és havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 24 %-át. 

 
(2) Az egyedül élı személyek havi jövedelme határa nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a 
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 24%-át meghaladja. 

 
 

4. § 
 

A 20/B. § (3) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:  
Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai a következı intézmények és szervezetek képviselıi: 
 Elnök: Apátfalva Község Polgármestere 
 Tagjai: A Szociális Bizottság 
  A Dózsa György Általános Iskola 
  Az Apátfalvi Bíbic Óvoda 
  A Szociális Alapszolgáltatási Központ Könyvtár és Faluház 
  A Családsegítı Szolgálat 



  A Római Katolikus Egyház 
  A Települési Román Kisebbségi Önkormányzat 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
  A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete, Apátfalvi Csoportja 
  A Deszki Nagycsaládosok Egyesületének Apátfalvi Csoportja 
 
 

5. § 
 

A 24. § (2) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:  
Határozathozatal elıtt a kérelmezı szociális helyzetérıl környezettanulmányt kell készíteni. A 
környezettanulmány készítésére jogosult az önkormányzat megbízásából eljáró személy, a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház, Szociális Alapszolgáltatási 
Központjának dolgozói. 
 
 

6. § 
 

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a módosítással nem érintett rendelkezések  
továbbra is hatályosak. 

 
(2)  Egyidejőleg hatályát veszti a 3/2007. (II.28.)Ör  2. § a), b), c), d), e), f), g) ponja, 18. § (1) 

bekezdése, 19. § (2) és (3) bekezdése, 20/B. § (3) bekezdése valamint a 24. § (2) 
bekezdése. 

 
 
 
 
 
 
                                  Vári Miklós     Sajtos László 
                                alpolgármester                                                        jegyzı 
 
 
 
 


