Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
10/2011.(II.11.) önkormányzati rendelete
a szép korúak egyszeri támogatásáról
Zalakaros város Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX.. törvény 44/A.§. /2/ bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
l.§.
E rendelet célja, hogy Zalakaros Város a szépkorú lakosság iránti tisztelet és megbecsülés
jeleként, olyan egyszeri támogatást nyújtson (továbbiakban: szépkorúak támogatása),
amellyel hozzájárul a mindennapi élettel járó kiadások csökkentéséhez, a nyugdíjas évek
anyagi biztonságának megőrzéséhez.
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet személyi hatálya kiterjed minden szépkorúra, akinek bejelentett és életvitelszerű
lakóhelye is a tárgyév október 1-jén Zalakaros Városban van.
Értelmező rendelkezés
3.§
E rendelet alkalmazásában szépkorú:
1. a tárgyévben a nyolcvanadik, nyolcvanötödik, kilencvenedik, kilencvenötödik,
századik életévét betöltött személy.
2. életvitelszerű lakóhely: azon lakóhely, amely a család /egyén tényleges otthona, élete
helyszínéül szolgál, ahonnan az életét szervezi (pl. munkába/ iskolába jár és ide tér
haza, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe).
3. nem minősül életvitelszerű lakóhelynek az , ha az egyén/család ritkán,
alkalomszerűen az ott lakás látszatának keltése céljából használja az ingatlant.
Hatásköri szabályok
4.§
A szépkorúak támogatásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket – a Képviselőtestület által
átruházott hatáskörben – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004.évi CXL. törvény alapján a polgármester gyakorolja.
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II. Fejezet
A támogatás formája, mértéke és igénybevétele
5.§
(1) A szép korúak támogatása 10.000,-Ft egyszeri pénzbeli támogatás.
Szép korúak köszöntésére a tárgyévi idősek napi rendezvényen kerül sor feltéve, ha a
szépkorú tárgyévben a betölti a 3.§.1. pontjában meghatározott életkort .
(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik.
(3) A támogatások megállapítására e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
III. Fejezet
A támogatás finanszírozása
6.§
E rendeletben megállapított támogatás finanszírozására Zalakaros Város
Önkormányzata tárgyévi költségvetésében kell előirányzatot biztosítani.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
Hatálybalépés
7.§
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kihirdetés napja: 2011. február 11.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző
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