
 
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
5/2012. (II.23.) számú rendelete 

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

rendelet módosításáról 
 

 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, a 32. § (3) bekezdésében, a 47. 
§ (2) bekezdésében a 132. § (4) bekezdésének f.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Szt.-
ben meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 
 
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
1. § 

 
Az Ör. 5. §-a (3) bekezdésének b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. § (3) 

b. A polgármester hatáskörébe rendeli: 
 temetési segélyt, 
 az utazási támogatást, 
 a krízissegélyt, 
 a hulladékszállítási támogatást.” 

 
2. § 

 
Az Ör. 8. §-a (1) bekezdésének A/I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. § (1) Pénzbeli ellátások 
         A/I. A szociális törvényből fakadó pénzbeli ellátások 

 átmeneti segély, és krízissegély 
 temetési segély” 

 
3. § 

 
Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő 10. § lép: 
 
„10. § Az önkormányzat jegyzője az aktív korúak ellátásával, – ezen belül a rendszeres szociális 

 segélyezettekkel – kapcsolatos feladatait a Szt.-ben meghatározottak és e rendelet 11. §-
ában foglaltak figyelembevételével gyakorolja.” 

 
4. § 

 
Az Ör. 18. § (1) bekezdésének d.) pontja és a (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



 
 

„18. § (1) Pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtható szociális ellátás állapítható meg az  
 alábbi ellátási formákra: 

d.) rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás a (4)  
 bekezdésben meghatározott mértékben és feltételek fennállása esetén. 

 
 (4) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természet- 

ben akkor nyújtható, ha a segélyben, támogatásban részesülő családban a Gyvt. 68. §-
ában meghatározott védelembevett gyermek él, azzal, hogy védelembe vett 
gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-
a nyújtható az alábbi formákban és eljárási szabályok mellett: 
a.) természetbeni juttatást 
 a gyermek lakóhelyéül is szolgáló lakás fenntartásával összefüggő költségek (pl.: 

bérleti díj, közüzemi díjak) 
 élelmiszer, élelmiszervásárlásra felhasználható utalvány, illetve 
 a gyermek napközbeni ellátását pl.: étkeztetését biztosító intézményi térítés díjainak, 

tankönyvként fizetendő díjak  
fedezetére kell biztosítani. 
b.) a természetbeni juttatás eljárása során 
 be kell szerezni a gyermek családgondozójának javaslatát, mely tartalmazza a 

természetbeni juttatás adásának okait, formáit, amennyiben a segély, támogatás 
természetbeni ellátás formájára irányuló eljárás nem az ő javaslatára indult, 

 a gyermeket gondozó törvényes képviselőjét meg kell hallgatni, a meghallgatás 
időpontját megelőző 5 nappal korábban erről értesíteni kell, 

 amennyiben a törvényes képviselő nem ért egyet a családgondozó által tett 
természetbeni ellátás formájával, úgy a természetbeni ellátás formájára nyilatkozatot 
tehet.” 

 
7. § 

 
Hatályát veszti az Ör. 10/A. §-a, a 10/B. §-a, 15. §-a valamint ez utóbbi §-hoz kapcsolódóan e 
rendeletben nevesített „lakásfenntartási támogatás” szövegrész. 

 
8. § 

 
Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.  
A rendelet 2012. március 2-án hatályát veszti. 
 
 
Celldömölk, 2012. február 22. 
 
 
 Farkas Gábor      Fehér László  

    jegyző          polgármester 
 
 
Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került: 
Celldömölk, 2012. február 23. 
 

           Farkas Gábor  
                       jegyző 


