
ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
15./2005.(10.28.) rendelete 

 
az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról 

egységes szerkezetben 
 

Arnót község  Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján – figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 19.§ (2) bekezdésében foglaltakra – az egyes 
önkormányzati hatósági hatáskörök átruházását az alábbiak szerint szabályozza: 

 
1. § 
 

(1) A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. Tv. végrehajtásának helyi szabályairól szóló 15/1997.(XII. 02.). sz. rendelet 

8.§-ában meghatározott hatáskör gyakorlását( 2006. január 01-ig ) a polgármesterre, a 
9.§-ban meghatározott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a Szociális Bizottságra  
átruházza. 

(2) Az (1) bekezdés alapján hozott hatósági határozat elleni fellebbezés elbírálása a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 
2. § 
 

(1) A Képviselő-testület a közterületek használatáról és a közterület használati 
hozzájárulásról szóló 5/1996. (06. 02.)sz. rendeletben meghatározott, a közterület-

használat engedélyezése hatáskör gyakorlását a polgármesterre átruházza.  
(2) Az (1) bekezdés alapján hozott hatósági határozat elleni fellebbezés elbírálása a 

Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 
 

3. §1 
(1) A Képviselő-testület a szociális ellátások szabályozásáról szóló 4/1997(04.29.)sz. rendelet 
7§-ában meghatározott, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások közül a : 

-      
-közgyógyellátás, 

-személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménybe való beutalás, 
-temetési segély, 
-rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2006. január 1-től a jegyző 
állapítja meg), 
-időskorúak járadéka (2006. január 1-től a jegyző állapítja meg) 
-rendszeres szociális segély (2006. január 1-től a jegyző állapítja meg) 
-szociális étkeztetés, 
-szociális étkeztetés házhoz szállítási díja, 

-házi segítségnyújtás, 
-normatív lakásfenntartási támogatás, 

                                                 
1
 módosítva a 4./2006.(02.15.) rendelet 1 §-a alapján 



-egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

megállapítása  hatáskör gyakorlását a polgármesterre átruházza. 
 

 
 
 

(2)A Képviselő-testület a szociális ellátások szabályozásáról szóló 4/1997.(04.29.)sz. 
rendelet 7.§(1) b. pontjában meghatározott, a helyi lakásfenntartási támogatás és az  

átmeneti szociális segély  megállapítása  hatáskör gyakorlását a Szociális Bizottságra 
átruházza. 

(3) A Képviselő-testület a szociális ellátások szabályozásáról szóló 4/1997.(04.29.)sz. 

rendeletben meghatározott, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások  
megtérítése méltányossági jogkör gyakorlását a Szociális  Bizottságra átruházza. 

(4) Az (1)-(3) bekezdés alapján hozott hatósági határozat elleni fellebbezés elbírálása a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

       
 

 
4. § 
 
 

( 1) Az átruházott hatáskör tovább nem adható, az átruházott hatáskör gyakorlásához az 
átruházó utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. 

 
 
          5.  § 
 
( 1)  E rendelet hatálybalépésével hatályát vesztő rendelkezések: 

1. A szociális ellátásokról szóló többször módosított 4/l997.(04.29).sz.    rendelet 
2.§(7) bekezdése, 
2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
végrehajtásának helyi szabályairól szóló 15/l997.(12.02.).sz. rendelet 2.§ (5) 
bekezdése, 

 
 
 

 
 (2) A rendelet 2005. november 01-én lép hatályba. 

 
Kelt: Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2005. október 27. napján tartott 
ülésén 

 
 

Kolenkó Gábor       Luhályné Bodnár Katalin 
  polgármester       jegyző 
 
A rendelet kihirdetve: Arnót, 2005. október 28. 
 
       Luhályné Bodnár Katalin 
        jegyző 



 

 


