
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról szóló rendelet módosításáról 
 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 32.§ (3) bekezdésében, a 62. § (2) 
bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában,  a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 28/B. § (1) bekezdésében és  19.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 
bekezdésében, a 26. §-ában, a 45. § (1) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 60. § 
(4) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. §  Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének települési 
támogatásokról és a szociális alapellátásokról szóló  3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete 
a következő 23/A. §-al egészül ki: 
 
„23/A. § (1)   Lovászpatona Község Önkormányzata közösségi célú közlekedési szolgáltatást 
nyújt a község lakossága számára 
 
(2) A közösségi célú közlekedési szolgáltatás körébe tartozó alapellátási feladatok különösen: 

a. egyes szociális alapellátási feladatok biztosítása (meleg étel kiszállítása, heti 
bevásárlás bonyolítása, gyógyszerkiváltás), 

b. egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (járóképtelen betegek és idősek 
szállítása háziorvosi rendelőbe, illetve más egészségügyi intézménybe), 

c. óvodások és iskolások szállítása nevelési-oktatási intézménybe, valamint tanórán 
kívüli foglalkozásokra, 

d. a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az 
önkormányzat és a lakosság között. 

(3)   A közösségi célú közlekedési szolgáltatás körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok 
különösen: 

a. közösségi, művelődési, sport, szabadidős tevékenység szervezése, segítése a 
településrészen (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári kölcsönzés), 

b. lakossági szolgáltatások (bevásárló utak szervezése, háztartási gépek javításának 
intézése, táp- és terménybeszerzés, egyéb ügyintézés), 

c. közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában (árubeszerzés 
önkormányzati intézmények részére, közhasznú munkások irányítása, tájékoztatás, 
információ közvetítés), 

d. az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése. 

(4)   A közösségi célú közlekedési szolgáltatás iránti kérelmet Lovászpatona Község 
Önkormányzatának Polgármesteréhez kell benyújtani.” 
 



2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

     Pintér Imre                                     Horváth Mária 
          polgármester                               jegyző 
 
 
 
Ez a rendelet 2015. május 5.  napján kihirdetésre került. 
 
 
                dr. Reichert László  
               aljegyző 
 
 


