CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
12/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el .
1.§
A rendelet 6. § (1) bekezdés b.) pontja a következő ba.) bekezdéssel egészül ki:
[(1) Önkormányzati segélyre jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső
jövedelem nem haladja meg]
„ ba.) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át,”
2.§
A rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) a támogatással érintett lakás nagysága:
ca) két személyig 65 m2-t, vagy a szobák száma a 2-t;
cb) három személyig 75 m2-t, vagy a szobák száma a 3-t;
cc) négy személyig a 100 m2-t, illetve személyenként további 25 m2-el növelt részt
nem haladja meg.”
3.§
A rendelet a következő 15/A §-al egészül ki:
„15/A. §
(1) Az adósságkezelési szolgáltatásban való részvétel feltétele az adósságkezelési
tanácsadóval való előzetes együttműködés, melynek időtartama kettő hónap. Az
együttműködés tartalmát az adós és az adósságkezelési tanácsadó között létrejövő
írásbeli megállapodás határozza meg.
(2) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy az adósságkezelés részeként
köteles az adósságcsökkentési támogatás megszűnését követően 6 hónapon keresztül
az adósságkezelési tanácsadóval együttműködni.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben szereplő, előzetes és utólagos együttműködés időtartama az
adósságkezelési szolgáltatás részét képezi.”
4.§
A rendelet 15. § (2) bekezdésének 3. franciabekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) A Szolgálat az adósságkezelési tanácsadás keretében]
 „az adósságkezelés időtartama alatt, valamint az adósságcsökkentési támogatás
megszűnését követő 6 hónapon keresztül az adóssal rendszeres kapcsolatot tart és
legalább havonta egyszer személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri
a megállapodásban foglaltak betartását,”
5.§
A rendelet 15. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(3) Az adós köteles]
„b) az adósságcsökkentési támogatás folyósításának időtartama alatt, valamint az
adósságcsökkentési támogatás megszűnését követő 6 hónapon keresztül”
6.§
A rendelet 16. § (2) bekezdésének 2. franciabekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) A kérelemhez mellékelni kell ]


„a lakás alapterületéről szóló dokumentumot, vagy a szobaszám igazolása céljából a
Népjóléti Szolgálat adósságkezelési tanácsadója által készített környezettanulmányt”
7. §

Ez a rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.

Celldömölk, 2014. május 28.
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