A projekt által érintett ügycsoport, illetve feladat/szolgáltatás kereteit meghatározó
jogszabályok listájának felsorolása
az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 azonosító számú, „Területi együttműködést segítő
programok a Mezőtúri járásban” elnevezésű projektben

Jogszabályi keretek összefoglalása - esélyegyenlőség
Előzmények:
Mezőtúr Város Önkormányzata ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 azonosítószámontámogatást nyert a
mezőtúri járásban a Helyi Esélyegyenlőségi Programok (HEP) intézkedéseinek összehangolására. A
projektcíme: „Területi együttműködést segítő programok a Mezőtúri járásban”. A projekt
2015.04.01.- 2015.09.30. között kerül megvalósításra. A pályázati feltétele - fenntarthatósági
szempontból - ajogszabályi keretek összefoglalása: A projekt által érintett ügycsoport, illetve
feladat/szolgáltatáskereteit meghatározó jogszabályok listájának felsorolása, valamint a főbb jogi
rendelkezések érthetőösszefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként. A
dokumentumokat ingyenesenhozzáférhetővé kell tenni a honlapon éskinyomtatva a hivatali
ügyfélfogadás során.
Valljuk, hogy az eleve hátrányos helyzetben lévő személyek formálisan egyenlőként való kezelése
ahátrányos helyzet konzerválásával járna. Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben lévő személyek ezt
ahátrányukat leküzdhessék, nem elegendő annak biztosítása, hogy őket a többiekkel azonos
jogokillessék meg, hanem olyan pozitív intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy
ahelyzetükből fakadó hátrányaikat csökkenteni, illetve megszüntetni lehessen.
Jogszabályok ismertetése:
Az alapvető emberi jogok, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése, valamint
azesélyegyenlőség előmozdítása, mint szabályozási terület már régóta jelen van a magyar
jogalkotásban. Magyarország Alaptörvénye is tartalmazza mindazon értékeket, jogi
alappilléreketmelyek elengedhetetlenek az esélyegyenlőség megvalósításához.
A Nemzeti Hitvallás kimondja:
„ Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető
értékei a hűség, a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem
teljesítménye.
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.

Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a
szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan,
visszaélésés részrehajlás nélkül intézi.”
Az Alaptörvény XV. cikke kimondja, hogy:
„(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj,
szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak.
(4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön
intézkedésekkel segíti.
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a
fogyatékkal élőket.”
Az Alkotmánybíróság immár évtizedes gyakorlata szerint összhangban az Alaptörvénnyel az
egészjogrendszer tekintetében az állam kötelezettségévé teszi minden személy egyenlő
méltóságánaktiszteletben tartását és védelmét. Ahogyan azt az Alkotmánybíróság először a 61/1992.
(XI. 20.) ABhatározatban megfogalmazta: „Az állam, mint közhatalom, s mint jogalkotó köteles
egyenlő elbánástbiztosítani a területén tartózkodó minden személy számára. Ebben az
összefüggésben nem tehetkülönbséget közöttük faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagytársadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint.”
A Magyar Országgyűlés az elmúlt évtizedek során számos olyan jogszabályt alkotott, mely
azesélyegyenlőség megteremtését kívánta elősegíteni. A projekt szempontjából legfontosabb
jogszabályok:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valaminta
gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresőkfoglakoztatásának
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2014. évi CI. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, asportról szóló 2004.
évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
362/2004. (XII.26.)
részletesszabályairól

Korm.

rendelet

az

Egyenlő

Bánásmód

Hatóságról

és

eljárásának

321/2011. (XII.27.) Korm. rendelt a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésénekszabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról
2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletesszabályairól.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvényben(Ebktv.) foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a
következőkbenfelsorolt EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz:
EU 2020 stratégia
Nemzeti Reform Program
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
„Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia
Roma Integráció Évtizede Program
Nemzeti Ifjúsági Stratégia.

Az Ebktv. és annak végrehajtási rendeletei alapján minden helyi önkormányzatnak
HelyiEsélyegyenlőségi Programot kellett készítenie, amelyet 2 évente felülvizsgálni szükséges. Az
Ebktv. III.fejezete szerint az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése a következő
területeken
szükséges:
- Foglalkoztatás
- Szociális biztonság és egészségügy
- Lakhatás

- Oktatás és képzés
- Áruk forgalma és szolgáltatások igénybe vétele
A törvény IV. fejezete utal a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programra, amely hivatott kimondani:
azélet valamennyi területén meg kell előzni a hátrányos megkülönböztetést és elő kell segíteni az
egyestársadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét. Az esélyegyenlőség biztosítása a kormány,
azállam, az önkormányzatok és intézményeik feladata. Fontos, hogy minden állampolgár
számáraegyenlő esélyeket biztosítsunk a fő esélyegyenlőségi területek mindegyikén:
- a családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében
- a nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében
- az akadálymentesítésben
- a fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában
- a romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában
- más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javításában.
Az Ebktv 35. § alapján a települési önkormányzat – a Programban meghatározott
célokkalösszhangban – helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen
élőhátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e
csoportokesélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program
tartalmazzakülönösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal
kapcsolatoscélokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését.
A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve
anemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi
döntésalapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az
Ebktv.rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik [Ebktv.
63/A §
(6)].
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra
vonatkozószabályozás (1083/2006/EK rendelet) kiemel két olyan támogatási alapelvet, amelyet
mindenpályázat tervezése, elbírálása és végrehajtása során figyelembe kell venni: az
esélyegyenlőséget és afenntartható fejlődést. A két alapelv érvényesült az Új Széchenyi Terv,
valamint az egyes OperatívProgramok tervezése során, és érvényesül a döntéshozás és végrehajtás
intézményrendszereiben,valamint érvényesíteni kell a kiválasztás jogosultságai és értékelési
szempontjai között is.

A jogszabályi háttér bemutatásán túl fontos az esélyegyenlőséghez kapcsolódó alapvető
fogalmakértelmezése.

Alapvető fogalmak:
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egyszemély,
vagy csoport valós, vagy vélt tulajdonsága miatt részesül más, összehasonlítható helyzetbenlevő
személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban.
Közvetett hátrányos megkülönböztetés: az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek
nemminősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a
fentimeghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket, vagy csoportokat
más,összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen
nagyobbarányban hátrányosabb helyzetbe hoz.
Jogellenes elkülönítés: az a magatartás, amely jogszabályban meghatározott tulajdonságai
alapjánegyes személyeket vagy személyek csoportját másoktól - tárgyilagos mérlegelés szerinti
ésszerű indoknélkül - elkülönít.
Szegregáció: a társadalmi kirekesztéssel és/vagy
védekezéskéntmegvalósuló önkéntes elkülönülés.

a társadalmi

Integráció: a társadalom különböző csoportjainak közös
együttélése,illetve az együttélés feltételeként megteremtése.

asszimilációval

térben

megvalósuló

szembeni

sikeres

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása:
2015-ben a Képviselőtestület elfogadta a települési támogatásról szóló 3/2015.(III.03.)
önkormányzati rendeletet. A törvényi előírásokon túl, a rendeletalkotók célja ahelyi sajátosságok
figyelembevételével egy olyan szociális háló kialakítása volt, mely mindentársadalmi réteg számára
elérhető.
A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
13/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet célja az volt, hogy biztosítsa a településen élők számára az
őket érintőtelepülésfejlesztési, településtrendezési folyamatokban való aktív részvételt.
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 20/2011.(XI.15.)
önkormányzati rendelet külön szabályokat tartalmaz a fiatal korosztály lakásbérletére vonatkozóan,
ösztönözve őket a lakásvásárlásra.
Az önkormányzati rendelet szabályozza az első lakáshoz jutók támogatását is, mely szerint
aképviselő-testület célja, hogy a segítse a Mezőtúr város közigazgatási területén élő, vagy itt dolgozó
és letelepedni kívánó –nagykorú, de 35. életévüket el nem érő - lakosokat, akik első saját tulajdonú
lakásukat építéssel vagy vásárlással kívánják megvalósítani.
Mezőtúr Város Önkormányzatának2015. évi költségvetésről szóló rendelete számba veszi atelepülési
támogatásokat és az egyes ellátási formák mellé keretösszegeket rendel. Afelhasználásról részben
átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Apolgármestera döntéshozatalsorán figyelembe veszi a
szociális körülményeket és az egyéni élethelyzeteket.

A képviselő-testület rendeletei megtalálhatók egyébként a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu)
is:

3.

A rendelet címe
a települési támogatásról

8.

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól

20.

Mezőtúr város menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés hatósági árának megállapításáról szóló
34/2011.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint
elidegenítésükről
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető
részére fizetendő díj mértékéről
a helyi adókról

24.
26.

28.
29.

30.
37.
39.

a Mezőtúri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár
Móricz Zsigmond Könyvtára Könyvtárhasználati
Szabályzatáról
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
a talajterhelési díjról
a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről, vezetői illetménypótlékáról,
illetménykiegészítésről

A rendelet száma
3/2015.(III.03.) önkormányzati
rendelet
26/2013. (XII.20.) önkormányzati
rendelet
12/2012(III.9.) önkormányzati
rendelet
20/2011.(XI.15.) önkormányzati
rendelet
10/2011(IV.15.) önkormányzati
rendelet

24/2010(XII.10.) önkormányzati
rendelet
17/2010(IX.3.) önkormányzati
rendelet

12/2010.(VI.11.) rendelet
27/2004. (IX.17.) önkormányzati
rendelet
31/2003(X.31.) önkormányzati
rendelet

Az önkormányzat rendeleteiben biztosított kedvezmények, mentességek
A rendelet tárgya

A rendelet
száma
a
köztisztviselők 31/2003(X.31.)
közszolgálati
önkormányzati
jogviszonyának egyes rendelet
kérdéseiről,
vezetői
illetménypótlékáról,
illetménykiegészítésről

a talajterhelési díjról

27/2004.
(IX.17.)
önkormányzati
rendelet

A főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása
felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként
1.§ (2) Az e rendeletben meghatározott juttatások a
nem
teljes
munkaidőben
foglalkoztatott
(részmunkaidős)
köztisztviselőket
munkaidőarányosan illetik meg.
3.§ (2) Egységesen valamennyi középfokú iskolai
végzettségű köztisztviselőt, valamint ügykezelőt
alapilletményének
10%-a
illeti
meg
illetménykiegészítésként.
Díjkedvezmények
3.§ (1)A kibocsátó kérelmére a tárgyévben a
talajterhelési
díjra
vonatkozóan
50
%-os
díjkedvezményben részesülnek:

a személyes
gondoskodást nyújtó
ellátásokról

a)azok a kibocsátók, akiknek a családjában kizárólag
65. életévét betöltött nyugdíjas(ok) él(nek), és a
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át.
b)azok a 65. életévüket betöltött egyedülálló
kibocsátók, akiknek a havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át.
(2)A kedvezmény első alkalommal abban az évben
vehető figyelembe, amelyikben az a) vagy a b)
pontokban meghatározott együttes feltételek
teljesülnek.
(3) A díjkedvezmény igénybevételére vonatkozó
kérelmet az önkormányzati adóhatósághoz kell
benyújtani, amely arról a talajterhelési díj mértékét
megállapító fizetési meghagyásban határoz.
12/2010.(VI.11.) 6. § (2) Ingyenes ellátásban kizárólag az Sztv. 114. §
rendelet
(3) bekezdése szerinti ellátottak részesülhetnek.
7. §
(1) Nem kell megfizetni az intézményi térítési díj
teljes összegét annak a személynek, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja
meg.
(2) Étkeztetés igénybevétele esetén:
a)Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150
%-ánál alacsonyabb az egy főre jutó jövedelem, a
személyi térítési díj csökkenthető:
- kiszállítás nélkül
350 Ft/adag
- kiszállítással
440 Ft/adag
összegre.

a Mezőtúri Általános
Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény, Óvoda,
Pedagógiai
Szakszolgálat és
Könyvtár Móricz
Zsigmond Könyvtára
Könyvtárhasználati

17/2010.(IX.3.)
önkormányzati
rendelet

b)Ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150-300 %-a között van:
- kiszállítás nélkül
390 Ft/adag
- kiszállítással
480 Ft/adag
összegre.
3. §
Beiratkozási díj
(2) Mentesülnek a díjfizetés alól a 16 éven aluliak és
a 70 éven felüliek

Szabályzatáról
a helyi adókról

24/2010(XII.10.) 3/A §
önkormányzati
Mentes az építményadó alól a Htv.-ben
rendelet
megállapított építményadó mentességen túl a lakás,
illetve
lakáshoz
tartozó
gépjármű
tároló,
amennyiben kommunális adófizetési kötelezettsége
is van.
6.§
(1) Mentes a telekadó alól a Htv.-ben
meghatározottakon túl a magánszemély.
(2) A telekadóra vonatkozó mentesség nem
alkalmazható a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke
utáni telekadó megállapítása során.
8.§
(1)Az adóalany 50% mértékű kommunális
adókedvezményben részesül adótárgyanként (Htv.
12. § (1) bek.) ha:
a)70. életévét az adóévet megelőző évben
betöltötte, vagy
b) a lakás komfortnélküli és hasznos alapterülete
nem haladja meg az 50 m2-t,
c)aki jogszabály alapján súlyosan fogyatékos
személynek
vagy
súlyos
mozgáskorlátozott
személynek minősül.
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményt
egy adóalany számára, egy ingatlan után, illetve egy
jogcímen vehető figyelembe.
(3) Mentes a kommunális adó alól a
a) az építményadó köteles nem lakás céljára
szolgáló épület, épületrész
b) a Htv.-ben meghatározott telekadó alá eső telek.
11.§
(3)Adókedvezmény
a)Mezőtúr Város illetékességi területén székhellyel,
vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek,
illetve amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem
haladja meg a 2.500.000 Ft-ot, az iparűzési adóból
25 %-os adókedvezményre jogosult.
b)A kedvezmény első alkalommal a 2010. adóévről
benyújtott bevallásban érvényesíthető.

a hivatali helyiségen
kívüli, valamint a

10/2011(IV.15.)
önkormányzati

Díjmentes szolgáltatások

hivatali munkaidőn
kívül történő
házasságkötés és
bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése
engedélyezésének
szabályairól és díjáról,
továbbá az
anyakönyvvezető
részére fizetendő díj
mértékéről
az önkormányzati
tulajdonú lakások
bérletéről, valamint
elidegenítésükről

rendelet

4.§ (1) Az egyes anyakönyvi események
lebonyolítása során nem minősül díjköteles
többletszolgáltatásnak
1. az ünnepség céljára megfelelően berendezett
hivatali helyiség,
2. az anyakönyvvezető közreműködése, ünnepi
beszéd.

(2) A hivatalos helyiségben hivatali munkaidőn kívüli
anyakönyvi események lebonyolításáért nem kell
díjat fizetni.
20/2011.(XI.15.) 21. §
önkormányzati
(1)A vételár részletekben való megfizetése esetén a
rendelet
19. § (5) bekezdésében említett vevőt, az
elővásárlási joggal rendelkező bérlőt 15 évi
részletfizetési kedvezmény illeti meg, ha a bérlő és a
vele együtt költöző hozzátartozók egy főre jutó
jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
összegét nem haladja meg és nem rendelkezik az Ör.
4. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonnal.
(2)Ha a jogosult kéri, részletfizetés esetén a
szerződés megkötésekor a megállapított vételár:
a)legfeljebb 5%-ának egyösszegben való megfizetése
köthető ki, ha a bérlő és a vele együtt költöző
hozzátartozók egy főre jutó jövedelme a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja
meg, és nem rendelkezik az Ör. 4. § (1)
bekezdésében meghatározott vagyonnal,
b)legfeljebb
10%-ának
egyösszegben
való
megfizetése köthető ki, ha a bérlő és a vele együtt
költöző hozzátartozók egy főre jutó jövedelme a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét
meghaladja és nem rendelkezik az Ör. 4. § (1)
bekezdésében meghatározott vagyonnal.
(3)A vételár egyösszegben való megfizetése esetén a
19. § (5) bekezdésében említett vevőt és az
elővásárlási joggal rendelkező bérlőt:
a)10% árengedmény illeti meg, ha a vevő és a vele
együtt költöző hozzátartozók egy főre jutó
jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
összegét nem haladja meg és nem rendelkezik az Ör.
4. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonnal,
b)5% árengedmény illeti meg, ha a vevő és a vele
együtt költöző hozzátartozók egy főre jutó
jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
összegét meghaladja, és nem rendelkezik az Ör. 4. §

(1) bekezdésében meghatározott vagyonnal.
(4)A vételár-hátralék legalább 10%-ának az
adásvételi szerződésben vállalt határidő előtt
történő kiegyenlítése (soron kívüli törlesztés) esetén
a vevő részére fennálló tartozásból a soron kívül
törlesztett összeg:
a)15%-ának megfelelő engedményt kell adni, ha a
vevő és a vele együtt költöző hozzátartozók egy főre
jutó
jövedelme
a
mindenkori
öregségi
nyugdíjminimum összegét nem haladja meg és nem
rendelkezik az Ör. 4. § (1) bekezdésében
meghatározott vagyonnal
b)10%-ának megfelelő engedményt kell adni, ha a
vevő és a vele együtt költöző hozzátartozók egy főre
jutó
jövedelme
a
mindenkori
öregségi
nyugdíjminimum összegét meghaladja és nem
rendelkezik az Ör. 4. § (1) bekezdésében
meghatározott vagyonnal.
Mezőtúr város
menetrend szerinti
helyi autóbuszközlekedés hatósági
árának
megállapításáról szóló
34/2011.(XII.29.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról

12/2012(III.9.)
önkormányzati
rendelet

a hulladékgazdálkodás
helyi szabályairól

26/2013.
(XII.20.)
önkormányzati
rendelet

2.§ A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés
2012. március 1-jétől érvényes hatósági árai:
Megnevezés
Hatósági ár (Ft)
Vonaljegy
100
arcképes igazolványhoz kötött egyvonalas havi
bérlet
2 500
arcképes igazolványhoz kötött összvonalas havi
bérlet
2 800
arcképes igazolványhoz kötött tanuló és nyugdíjas
havi bérlet
900
Az árak tartalmazzák a 27 %-os ÁFÁ-t.
(6)Alanyi jogon 30 %-os díjkedvezményre jogosult
minden olyan ingatlanhasználó, aki
a) az ingatlanon a lakcímnyilvántartás szerint
egyedül él és,
b) az adott év január 1-jén, már betöltötte 70.
életévét és,
c) az előző évben nem volt díjhátraléka.
[7]A díjkedvezményt a lakcímnyilvántartás adatai
alapján a közszolgáltató havonta a hulladékdíj

számlázásakor a díj csökkentésével érvényesíti. A
díjkedvezményt az önkormányzat a közszolgáltató
részére havonta átutalja. A közszolgáltató az így
kapott adatokat csak a közszolgáltatáshoz
használhatja fel.

a települési
támogatásról

3/2015.(III.03.)
önkormányzati
rendelet

[8]Amennyiben a 70. életévét betöltött személy év
közben válik egyedül állóvá, úgy a közszolgáltató felé
jelzett írásbeli kérelemmel a kérelem benyújtását
követő hónaptól a (6) bekezdésében meghatározott
kedvezmény arányosan megilleti.
2.§ (1) A képviselő-testület az éves költségvetési
rendeletben elkülönített előirányzat terhére, az e
rendeletben meghatározottak szerint az alábbi
települési támogatásokat biztosítja:
rendkívüli települési támogatás,
temetési segély,
lakhatási támogatás,
tüzelőtámogatás,
köztemetés,
gyógyszertámogatás.
4.§
(1) Az Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott
esetekben
rendkívüli
települési
támogatás
állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal
küzdő személynek, akinek családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét, egyedülálló személy esetén kettő és
félszeresét és nem rendelkezik vagyonnal, továbbá
önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon
gondoskodni nem tud.
5.§
(1) Azon személy részére, aki az elhunyt személy
temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles,
illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha
a temetési költségek viselése a saját, illetve a
családja létfenntartását veszélyezteti, az elhunyt
személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként
temetési
segélyt
lehet
megállapítani.
6.§
(1) A képviselő-testület lakhatási támogatást biztosít
annak a rászoruló személynek, akinek a jövedelme,
vagy családjában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét nem haladja meg és a lakásfenntartás
indokolt havi költsége eléri, vagy meghaladja az egy

háztartásban élő családtagok és a lakásban élő más
személyek nettó összjövedelmének 30%-át.
7.§
(1) A képviselő-testület tüzelőtámogatást biztosít
annak a rászoruló személynek, aki a szociális törvény
alapján energiafelhasználási támogatásra nem
jogosult és akinek a jövedelme, vagy családjában az
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét
nem haladja meg. A támogatásra való jogosultság
vizsgálata során a rendelet mellékletében található
kérdőívet is ki kell tölteni.
8.§
A képviselő-testület az eltemettetésre köteles
személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól
mentesítheti, ha az eltemettetésre köteles személy
családjában az egy főre jutó havi nettó átlag
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét.
9.§
(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy,
akinek családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét nem haladja meg, és havi
rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
25%-át, továbbá közgyógyellátásban nem részesül és
a gyógyszerek költségének viselése saját vagy a
családja létfenntartását veszélyeztetik.

