
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 
 

4/2011. (I.27.) számú rendelete 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) 
rendelet módosításáról 

 
A Képviselıtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét a következık 
szerint módosítja: 
 

1. § 
A rendelet 5. §-a (3) bekezdésének a.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„5. § (3) 

a.) a Humán Szolgáltatások Bizottsága hatáskörébe rendeli 
• az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt, korábban megállapított ápolási díjak 

felülvizsgálatát, 
• az átmeneti segélyt (az alsósági és izsákfai lakosságot érintı kérelmek esetében az 

alsósági és izsákfai részönkormányzatra)” 
 

2. § 
A rendelet 13. §-a (1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„13. § (1) Átmeneti segély nyújtható annak a személynek aki: 

a.) önhibáján kívül került létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe, idıszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gondokkal küzd és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon 
gondoskodni nem tud, 

b.) alkalmanként jelentkezı többletkiadások (pl.: betegség – ide értve a magas gyógyszerkiadást, 
illetve az egészségbiztosító által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás 
díját – elemi kár, stb.) miatt anyagi segítségre szorul 

 
feltéve, ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı esetén a 150 %-át és a közös háztartásban, illetve 
családban élık vagy egyedül élı kérelmezı vagyona nem haladja meg az Szt. 4. § (1) bekezdés b.) 
pontjában meghatározott mértéket.” 
 

3. § 
A rendelet 14 §-ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„14. § (1) Temetési segély a törvényi feltételek megléte mellett akkor adható, ha a kérelmezı  

családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori összegét, egyedül élı esetén a 150 %-át és az elhunyt nem hagyott hátra az Szt. 
4. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott vagyont.” 
 

4. § 
A rendelet 15 §-a (2) bekezdésének a.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„15. § (2) 

a.) önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek, 
akinek a háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 
feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás összjövedelmének 30 %-át 
meghaladja.” 
 
 



5. § 
A rendelet 17 §-ának (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„17. § (3) Az aktuális negyedévi utazási támogatások iránti kérelmeket az elızı negyedév 

utolsó hónapjának 15. napjáig lehet benyújtani, így 
• az elsı negyedévit az elızı év december 15-ig, 
• a második negyedévit tárgyév március 15-ig, 
• a harmadik negyedévit tárgyév június 15-ig, 
• a negyedik negyedévit tárgyév szeptember 15-ig.” 

 
6.§ 

A rendelet 22.§-ának (2) és (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„22.§ (2) Szociálisan rászorult, aki 

- 75 év feletti 
- akut vagy krónikus megbetegedésben szenved 
- fogyatékos 
- szenvedély- vagy pszichiátriai beteg 
- hajléktalan 
- továbbá azoknak a személyeknek biztosítja szociális alapon akiknek a családjában az egy fıre 

számított havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének a 350%-át. 
 

(4) A szociális rászorultságot jövedelemigazolással, háziorvosi igazolással, személyazonosító, illetve 
hajléktalan igazolvánnyal kell igazolni.” 
 

7.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a rendelet 12. §-a azzal, hogy e rendelet 

hatálybalépésekor folyósított helyi ápolási díjat annak megszőnéséig tovább kell folyósítani, de 
csak az ápolási díj alapösszegének a 80%-ában, illetve az ápolási díjon lévı családjában az egy 
fıre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj összegét, egyedülálló 
esetén 150 %-át. 

 
Celldömölk, 2011. január 26. 
 
 
 

   Fehér László                Baranyai Attiláné dr.  
   polgármester                 jegyzı 
 
 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
 
 
Celldömölk, 2011. január 27. 

       Baranyai Attiláné dr. 
        jegyzı 


