
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4/2012. (II.9.) 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 rendelet 7/A §- a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ Az aktív korúak ellátására való jogosultságának egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az 
ellátás jogosultja köteles gondoskodni:                         

a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház (a továbbiakban együtt: épület) rendeltetésszerű 
használatáról, 

b) az épülethez tartozó udvar rendben tartásáról, különös tekintettel az ingatlanon esetlegesen 
található szemét és más hulladék eltávolításáról, 

c) zárt rendszerű udvari illemhely kialakításáról, azon épület vonatkozásában ahol nem biztosított a 
települési szennyvízcsatornára történő csatlakozás, 

d) az épülethez tartozó kert gondozásáról, műveléséről, 
e) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, vagy ha a járda 

mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, és 
f) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.” 

2. § A rendelet 8. §- a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az 
ellátás jogosultja köteles gondoskodni:     

a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház (a továbbiakban együtt: épület) rendeltetésszerű 
használatáról, 

b) az épülethez tartozó udvar rendben tartásáról, különös tekintettel az ingatlanon esetlegesen 
található szemét és más hulladék eltávolításáról, 

c) zárt rendszerű udvari illemhely kialakításáról, azon épület vonatkozásában ahol nem biztosított a 
települési szennyvízcsatornára történő csatlakozás, 

d) az épülethez tartozó kert gondozásáról, műveléséről, 
e) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, vagy ha a járda 

mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, és 
f) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.” 

3. § A rendelet 13. §- a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ Az intézményi térítési díj felülvizsgálata során megállapított új díjat - a szociális ellátásért fizetendő 
személyi térítési díj alapjaként - a megállapítást követő hónap első napjától kell figyelembe venni.” 
 
4. § A rendelet 1. melléklete 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. Szociális ellátások, étkeztetés, intézményi térítési díja: 
 

a) Ebéd, házhoz szállítással: 400 Ft/fő/nap 
b) Ebéd házhoz szállítás nélkül: 350 Ft/fő/nap 
c) Házi segítségnyújtás: 155 Ft/óra 
d) Házi segítségnyújtás önköltsége: 945 Ft/óra 
e) Nappali ellátás 90 Ft/igénybevételi nap” 

 
5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Kisbér, 2012. február 9. 
 
 
  Dr. Udvardi Erzsébet     Dr. Dörnyei Vendel  
       polgármester              jegyző 
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Dr. Dörnyei Vendel 
Jegyző 


