
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
13/2012. (IV.10.) 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, 62. § (2) bekezdés, 92. § (2) bekezdés f) pontjában 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 rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6 § (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény által hatáskörébe utalt 
lakásfenntartási támogatással, temetési segéllyel, a foglakoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy 
közfoglalkoztatásával kapcsolatos megállapodás megkötésével kapcsolatos hatásköreit a polgármesterre ruházza 
át.” 

2. § A rendelet 14. §- a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„14.§ (1) Az étkeztetést a rászorult kérelme alapján a Kisbéri Városigazgatóság tevékenységi körében biztosítja az 
önkormányzat. Az ellátások igénybevétele, illetve megszüntetése iránti kérelmet a Kisbéri Városigazgatóság 
vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelem előterjeszthető szóban és írásban egyaránt. 
 
(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (1) bekezdésében 
megállapított feltételek fennállása esetén az önkormányzat étkeztetést nyújt minden jogosultnak, aki az alábbi 
feltételek valamelyikének megfelel: 
 
a) betöltötte 65. életévét, 
b) egészségi állapota alapján rászorult, 
c) fogyatékos, pszichiátriai betegségségben szenved, 
d) szenvedélybeteg, 
e) hajléktalan. 
 
(3) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány másolatával igazolja, hogy 
65. életévét betöltötte. 
 
(4) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos/kezelőorvos igazolása 
szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. 
 
(5) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes és 
fogyatékosságot igazoló okmányt csatolja. 
 
(6) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki 
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a 
szenvedélybetegséget szakvéleménnyel kell igazolni. 
 
(7) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik.  
 
(8) Nem kell térítési díjat fizetnie annak, aki saját jövedelemmel nem rendelkezik.” 

 
3. § (1) Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (2) bekezdése. 
 
Kisbér, 2012. április 10. 
 
 
   Dr. Udvardi Erzsébet     Dr. Dörnyei Vendel  
        polgármester              jegyző 
 
Kihirdetés napja:  
Kisbér, 2012. április 10. 
 

Dr. Dörnyei Vendel 
Jegyző 


