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rendelete
A szociális ellátások helyi szabályairól
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított jogkörében
eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés
b) pontjában, a 32. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében,
a 45. § (1)-(3) bekezdéseiben, a 47. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, az 58/B. §
(2) bekezdésében, a 60. § (3)-(4) bekezdéseiben, a 62. §-ában, a 94/A. § (1) bekezdés c)
pontjában és 132. § (4) bekezdés c)-d) pontjaiban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§.(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2013.(XII.19.)
rendeletét a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével az alábbiak
szerint módosítja.
1.§.
A rendelet 5.§.(1)bek c.) pontja az alábbiak szerint módosul::
„5.§.(1) c.) a polgármester gyakorolja a hajléktalan személyek ellátását, valamint
halaszthatatlan esetben az önkormányzati segély és kamatmentes kölcsön iránti kérelmek
elbírálását, a 2008. január 1-je előtt a Szt. Erzsébet Otthonházban intézményi jogviszonyt
létesítettek esetében a térítési díj megállapítását, a méltányossági közgyógyellátásra
jogosultság megállapítását a mindenkor hatályos jogszabályok alapján.”
2.§
A rendelet 13.§.(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
13.§(4) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek részére nyújtandó önkormányzati
segélyre az a személy jogosult, ahol a gyermeket gondozó család időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd. A segély összege a felmerülő kiadások mértéke, de
gyermekenként legfeljebb 20.000,- Ft.
3.§.
A rendelet 27.§.(2)bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„27.§.(2) Szociálisan rászorult különös tekintettel:
a.) a 65. év feletti egyedül élő személy,
b.) rokkantsági, rehabilitációs ellátásban részesülő személy,
c.) az időskorúak járadékában részesülő személy,
d.) az a személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy fogyatékosságát
bármilyen módon igazolja,
e.) az a személy, akinek egészségi állapota a háziorvos igazolása alapján indokolja.”

4.§.
Ez a rendelet 2014. február 10. napján lép hatályba.
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