NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2004. (VII.02.)
rendelete

Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Képviselőtestület/ a
többször módosított, helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a Képviselőtestület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 2/2003.(III.28.) Ör.sz. rendelete 59. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet /Továbbiakban:
Rendelet/ alkotja:
1.§.
A Képviselőtestület 4/1991.(X.16.) Ör.sz. rendelete, a műsoros előadás illetve táncmulatság
engedélyezéséről a Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.
2.§.
/1/ A Képviselőtestület a védőfelszerelés szabályozásáról szóló, 3/1999.(II.15.) Ör.sz. rendelete címe a következők szerint módosul:
"NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
3/1999.(II.15.) rendelete a védőfelszerelés szabályozásáról.”
/2/ Az /1/ bekezdésbe foglalt rendelet bevezető része a következők szerint módosul:
„Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Képviselőtestület/
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet /Továbbiakban: Rendelet/ alkotja:"

3.§.
A Képviselőtestület a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló, 5/2000.(V.26.) Ör.sz.
rendelete címe a következők szerint módosul:
"NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
5/2000.(V.26.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.”
4.§.
/1/ A Képviselőtestület Nagytevel község helyi építési szabályzatáról szóló, 1/2001.(I.22.)
Ör.sz. rendelete címe a következők szerint módosul:
"NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
1/2001.(I.22.) rendelete Nagytevel község helyi építési szabályzatáról.”
/2/ Az /1/ bekezdésbe foglalt rendelet bevezető része a következők szerint módosul:
„Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Önkormányzat/ az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény
/Továbbiakban: Tv./ 6.§./3/ bek. a./ és b./pontja és /10/ bekezdése,valamint a
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet /Továbbiakban: OTÉK/ alapján az alábbi rendeletet
/Továbbiakban: Rendelet/ alkotja:"
5.§.
A Képviselőtestület a köztisztviselők juttatásairól szóló, 13/2001.(XII.17.) Ör.sz. rendelete
címe a következők szerint módosul:
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13/2001.(XII.17.) rendelete a köztisztviselők juttatásairól.”
6.§.
/1/ A Képviselőtestület a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló,
8/2002.(IX.02.) Ör.sz. rendelete címe a következők szerint módosul:
"NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
8/2002./IX.02./ rendelete a helyi környezet védelméről,a település tisztaságáról.”
/2/ Az /1/ bekezdésbe foglalt rendelet 20. §-a és 2. sz. melléklete 2004. július 02.napjával
hatályát veszti.
7.§.
A Képviselőtestület a helyi iparűzési adóról szóló, 18/2002.(2003.I.01.) Ör.sz. rendelete címe
a következők szerint módosul:
"NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
18/2002.(2003.I.01.) rendelete a helyi iparűzési adóról.”
8.§.
A Képviselőtestület a telekadóról szóló, 19/2002.(2003.I.01.) Ör.sz. rendelete címe a következők szerint módosul:
"NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
19/2002.(2003.I.01.) rendelete a telekadóról.”
9.§.
/1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
2/2003.(III.28.) Ör.sz. rendelete címe a következők szerint módosul:
"NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2/2003.(III.28.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.”
/2/ Az /1/ bekezdésbe foglalt rendelet 61. §. /3/ és /4/ bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
"/3/ A Képviselőtestület rendeletét a polgármester és a körjegyző írja alá.
A rendeletet a körjegyző kihirdetési záradékkal látja el, és gondoskodik a rendelet kihirdetéséről.
A rendelet átfogó módosítása esetén az egységes szerkezetű szöveget a kihirdetéssel
egyidejűleg, a helyben szokásos módon közzé kell tenni."
"/4/ A Képviselőtestület rendeleteit évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal
kell ellátni, és fel kell tüntetni az évszámot,valamint zárójelben a kihirdetés hónapját
/római számmal/ és napját /arab számmal/.
A megjelölés magában foglalja az önkormányzat megnevezését, a rendelet megjelölést és a rendelet címét.
A rendelet jelzése: NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
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10.§.
/1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló, 10/2003.(VI.10.) Ör.sz. rendelete címe a következők szerint módosul:
"NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
10/2003.(VI.10.) rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról.”
/2/ Az /1/ bekezdésbe foglalt rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„1.§.
/1/ A rendelet hatálya kiterjed Nagytevel község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
- magyar állampolgárságú,
- állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt,
- a magyar hatóságok által menekültként elismert
gyerekekre és fiatal felnőttekre, valamint szüleikre.
/2/ A Rendeletet kell alkalmazni az /1/ bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
község területén tartózkodó,nem magyar állampolgárságú gyerekek esetében is,ha az
intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével,vagy elháríthatatlan kárral
járna.
/3/ A Képviselőtestület – lakóhelytől függetlenül – rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít a község közigazgatási területén tartózkodó,arra rászoruló gyermek részére,feltéve,ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét,testi épségét veszélyeztetné.
/4/ A Rendelet alkalmazásában gyermek, fiatalkorú, fiatal felnőtt, a gyermek hozzátartozói, a gyermek közeli hozzátartozói, a gyermek tartására köteles személy, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység, gyermeki jogok, ellátás, természetbeni ellátás, gyámhatóság, gyámügy, gyermekvédelmi gondoskodás, veszélyeztetettség,
várandós anya szociális válsághelyzete, tartós betegség, jövedelem, fenntartó, természetes személyazonosító adat, intézmény, működtető, rendszeres jövedelem fogalmán
a Gyvt. 5. §-ában meghatározottakat kell érteni.”
11.§.
A Képviselőtestület a Nagytevel község díszpolgári cím adományozásáról szóló,
12/2003.(IX.26.) sz. rendelete címe a következők szerint módosul:
"NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
12/2003.(IX.26.) rendelete Nagytevel község díszpolgári cím adományozásáról.”
12.§.
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1/2004.(II.02.) Ör.sz. rendelete címe a következők szerint módosul:
"NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
1/2004.(II.02.) rendelete a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.”
13.§.
/1/ A Képviselőtestület a lakáscélú támogatásokról szóló, 2/2004.(III.12.) Ör.sz. rendelete
címe a következők szerint módosul:
"NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2/2004.(III.12.) rendelete a lakáscélú támogatásokról.”
/2/ Az /1/ bekezdésbe foglalt rendelet 1. §. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„/1/ A Képviselőtestület támogatást biztosít a kérelmezők részére lakásvásárlásra, építésre és -bővítésre.”
/3/ Az /1/ bekezdésbe foglalt rendelet 3. §. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„/1/ Támogatást az a család kaphat, aki Nagytevel községben épít /bővít/, vagy lakást vásárol, illetve a kérelem beadásától visszamenőleg számított 1 éven belül lakást vásárolt.
Támogatást az a magyar és az 1992. évi LXVI. törvény 4. §. /1/ bekezdés b./ pontja
szerinti, Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgárai – amennyiben rendelkeznek a magyar idegenrendészeti hatóság által kiadott
EGT tartózkodási engedéllyel – kaphatnak, akiknek legalább egyike nagyteveli állandó lakos.”
14.§.
/1/ A Képviselőtestület az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló,
8/2004.(V.01.) rendelete 2. §. a./ és i./ pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"a./ jövedelem:
A személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték /bevétel/ munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magánnyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek, vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.
Nem minősül jövedelemnek a temetési segély,az alkalmanként adott átmeneti segély,
a lakásfenntartási támogatás,a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,a nevelőszülők
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,az anyasági támogatás,a tizenharmadik havi nyugdíj,valamint - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési
díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei,a rokkantsági járadék,a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás."
"i./ rendszeres pénzellátás:
A táppénz, a terhességi gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi
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nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti
rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, a többször módosított 1991.
évi IV. tv. /Továbbiakban: Flt./ alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék,a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka,a
munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási
díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi
szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás."
/2/ Az /1/ bekezdésbe foglalt rendelet 7. §. /6/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
"Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha
a./ az ápolt személy 2 hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó, vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai,
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó, bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül,
vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, kivéve, ha
a.a./ a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg,vagy
a.b./ az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg
a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi
5 órát nem haladja meg,vagy
a.c./ az óvoda,a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.
b./ rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett kereső tevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak,
c./ szakiskola,középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója,
d./ kereső tevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja,
e./ a közös háztartásban élő gyermek után a szülők bármelyike terhességi-gyermekágyi
segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesül."
/3/ Az /1/ bekezdésbe foglalt rendelet 7. §. /7/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép, egyidejűleg a /7/ bekezdés számozása /8/ bekezdésre változik:
"/7/ Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a./ az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b./ az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c./ az ápolt személy meghal,
d./ az ápolást végző, vagy az ápolt személy tartózkodási engedélyének érvényességi
ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták,
e./ az /1/ bekezdésben megjelölt, jogosultságot kizáró körülmény következik be."
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következő, /9/ bekezdéssel egészül ki:
"/9/ Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő 3.
hónap első napjával kell megszüntetni.
/5/ Az /1/ bekezdésbe foglalt rendelet 8. §. /3/ bekezdés b./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"b./ a 7. §. /2/ bek. c./ pontjában szabályozott esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %-ánál."
/6/ Az /1/ bekezdésbe foglalt rendelet 10.§./1/ bekezdés a./ pontja a következő rendelkezéssel
egészül ki:
"a.c./ a Törvény 3. §. /3/ bekezdése alá tartozik, és tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták."
/7/ Az /1/ bekezdésbe foglalt rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"26.§.
/1/ A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek,családoknak,az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A Képviselőtestület lakásfenntartási támogatást nyújt
a./ a Törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak /Továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás/,
b./ az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek,
c./ a Képviselőtestület Rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak
/Továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás/.
/2/ Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a
háztartás havi összjövedelmének 25 %-át meghaladja.
/3/ Normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége,
az elismert lakásnagyság és az egy m2-re jutó elismert költség szorzata. Az egy m2-re
jutó elismert havi költség 2004. évben 400,- Ft. A 2004. évet követően, az egy m2-re
jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény – a
várható energiaárak emelkedésére figyelemmel – határozza meg.
/4/ A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a./ ha a háztartásban egy személy lakik
35 m2
b./ ha a háztartásban két személy lakik
45 m2
c./ ha a háztartásban három személy lakik
55 m2
d./ ha a háztartásban négy személy lakik
65 m2
e./ ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d./ pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott
lakás nagysága.
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támogatás összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
/6/ A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a./ a lakásfenntartás elismert havi költségének 20 %-a, ha a jogosult háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50 %-át,
b./ az a./ pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének /Továbbiakban:
TM/ szorzata, de nem kevesebb, mint 2.500,- Ft. A támogatás összegét 100,- Ft-ra
kerekítve kell meghatározni.
/7/ A /6/ bekezdés b./ pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
J - 0,5 NYM
TM = 0,2 - NYM x 0,1,
ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó jövedelmet, az NYM pedig az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
/8/ A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani."
/9/ A helyi lakásfenntartási támogatást a Képviselőtestület a normatív,illetve az /5/ bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként és/vagy önálló ellátásként nyújtja.
/8/ Az /1/ bekezdésbe foglalt rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"Önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás
27.§.
/1/ Önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy,
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 29 %-át meghaladja.
/2/ Az 1 m2-re jutó, a Képviselőtestület által elismert havi költség összege: 100,- Ft.
/3/ Költségeken a lakbért, vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő
részletét, a csatorna használati díjat, a szemétszállítás költségeit, a villanyáram, a vízés gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni.
/4/ Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: 2.500,- Ft.

-8/5/ A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
/6/ Az /5/ bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
/7/ A lakásfenntartási támogatás egy évre, vagy – ha a támogatást a fűtési szezonban, a
fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel nyújtják – egy fűtési szezonra kell megállapítani.
A lakásfenntartási ellátás iránti kérelem évente két alkalommal nyújtható be. A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani.
/8/ A lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmeket a Képviselőtestület bírálja
el."
/9/ Az /1/ bekezdésbe foglalt rendelet a következő rendelkezéssel egészül ki:
"Kiegészítő ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás
27/A.§.
/1/ Kiegészítésként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 40 %-át meghaladja.
/2/ A kiegészítésként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege:
1.500,-Ft.
/3/ Kiegészítésként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatási kérelem benyújtására, megállapítására, folyósítására és elbírálására a 27.§. a /2/, /3/, /5/,/6/,/7/ és /8/ bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni."
15.§.
Az /1/ bekezdésbe foglalt rendelet 30. §-a következő bekezdéssel egészül ki:
"/4/ A Képviselőtestület a házi segítségnyújtás feladatainak ellátására – egész közigazgatási
területére kiterjedően – egy gondozási részkörzetet hoz létre."
16.§.
/1/ A Rendelet 2004. július 2. napján lép hatályba.
/2/ A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, hatályát veszti a Képviselőtestület a vállalkozói támogatásról szóló, 9/2000.(IX.01.) Ör.sz. rendelete.
/3/ A Rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a körjegyző gondoskodik.
Nagytevel, 2004. június 16.
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