
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
28/2011. (XII.8.) önkormányzati rendelete  

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló  
20/2011.  (IX.08.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdés, 20. § (2) bekezdés a) pontja, 25. § (3) bekezdés, 32. § (1) és (3) 
bekezdés, 37/D. § (5) bekezdés, 38. § (9) bekezdés, 43/B. § (1) bekezdés, 45. § (1)-(3) bekezdés, 46. § (1) 
bekezdés, 50. § (2) bekezdés, 58/B. § (2) bekezdés, 62. § (2) bekezdés, 92. § (1)-(2) bekezdés, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (3) bekezdés, 29. § 
(1)-(2) bekezdés, 131. § -ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 
1.§ Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:Rendelet) 7. §- a az alábbi (3) bekezdéssel 
egészül ki: 
 
 „ (3) A 7. § (1) és (2). bekezdésében rögzített együttműködési kötelezettség megszegése esetén az igénylő 
az ellátás megállapítására nem jogosult.” 
 
2.§ A rendelet 9. §- a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ Ápolási díjra jogosult az az ápolást végző hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy 
ápolását, gondozását végzi, s emiatt kénytelen munkaviszonyát feladni, valamint a családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 
egyedülálló esetén 250%-át.” 
 
3.§ A rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  62. § (1) bekezdésében 
megállapított feltételek fennállása esetén az önkormányzat étkeztetést nyújt: 
 
 a) minden 65 év feletti személynek, továbbá azoknak akik 
 b) egészségi állapotuk, 
 c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
 d) szenvedélybetegségük, vagy 
 e) hajléktalanságuk 
miatt az ellátásra jogosultak.  
 
4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a rendelet: 
 
1. 13. § 
2. 14. § (3) bekezdés 
3. 24. § (2) bekezdés 
4. 1. mellékletének I. 2. pont és 
5. 2. melléklet utolsó sor.  
 
 
Kisbér, 2011. december 8.  
 
 
 
  Dr. Udvardi Erzsébet     Dr. Dörnyei Vendel  
       polgármester              jegyző 
 
Kihirdetés napja:  
Kisbér, 2011. december 8.  
 
 
 

Dr. Dörnyei Vendel 
jegyző 


