CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2020. (II.13.) 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 65/C.§ és 115.§. valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2)
bekezdésében, 148.§ kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátásokról és a
gyermekek védelméről a következőket rendeli el a Boba, Borgáta, Csönge, Duka,
Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna,
Kemenesmagasi,
Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri,
Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs,
Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck települések véleményének kikérésével:
1.§
A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“5. § (1) A képviselő-testület
a települési támogatással kapcsolatos kérelmek
a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos kérelmek;
a korábban megállapított ápolási díjak felülvizsgálatának, megszűntetésének;
a személyi térítési díj mérséklése, elengedése;
a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében a
részletfizetés engedélyezése, a részbeni vagy a teljes elengedése iránti
kérelmek elbírálását;
f) az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről történő gondoskodást
(köztemetés)
a)
b)
c)
d)
e)

a polgármester hatáskörébe ruházza át”.
2. §
A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§
Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

Celldömölk, 2020. február 12.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

A rendelet kihirdetése 2020. február 13. napján megtörtént.

Celldömölk, 2020. február 13.

Farkas Gábor
jegyző

„1. melléklet a 2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Népjóléti Szolgálat szakfeladat/ részleg

Megállapított intézményi térítési díj Br. Ft/
nap/hó / adag/ km

1.Szociális étkeztetés ebédvitellel

610

Szociális étkeztetés ebédvitel nélkül

560

ebédvitel

50

2.Bentlakásos ellátás
Napi

3.200

3.Klubgondozás

0

Ebből I. IK.

0

Ebből II.IK

0

Ebből Merse Klub

0

4.Fogyatékos nappali ellátás étkezéssel

510

Étkezés nélkül

0

5.Támogató Szolgálat

-

Ebből szállítás

20 Ft/gyerek, 80 Ft/egyéb

Ebből személyi segítés

0

6.Házi segítségnyújtás

150 Ft/óra

