Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében, valamint 140/R. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő
rendelekezés lép:
"2. § E rendelet hatálya kiterjed Pécel Város közigazgatási területén lakóhellyel és tartózkodási hellyel
rendelkező, az Szt. 3. § (1) – (4c) bekezdésében, a Gyvt. 4. § (1) és (3) – (4) bekezdéseiben meghatározott
személyekre, valamint az Szt. 7. § (1) bekezdése szerinti személyekre."
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az e rendeleletben meghatározott ellátások, támogatások iránti kérelmeket a Péceli Polgármesteri
Hivatal szociális igazgatási feladatot ellátó szervezeti egységénél (a továbbiakban: szociális igazgatási
feladatot ellátó szervezeti egysége) személyesen az ügyfélfogadási időben, vagy postai úton lehet
benyújtani."
3. § A Rendelet 3. § (2) bekezdésének "Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál" szövegrésze helyébe a
"Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás intézményénél" szöveg lép.
4. § A Rendelet 4. § (3) bekezdésének "A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, az átmeneti segélyre,"
szövegrésze helyébe az "Az önkormányzati segélyre" szöveg lép.
5. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Az e rendeletben meghatározott rendszeres pénzbeli ellátások folyósításáról a Péceli Polgármesteri
Hivatal a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig gondoskodik. Az önkormányzati segély és a
gyógyszertámogatás esetén a segély vagy a támogatás kifizetésére a jogerős döntés kézhezvételét követő
pénztári órákban kerül sor."
6. § A Rendelet 6. § (1) bekezése a következő e) ponttal egészül ki: "e) természetbeni ellátásként az Szt. 47. §
(3) bekezdése alapján".
7. § A Rendelet 7. § (2) bekezdésnek "Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal" szövegrésze helyébe a
"Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás intézménnyel" szöveg lép, a "Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálatot" szövegrésze helyébe a "Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi
Segítségnyújtás intézményt" szöveg lép.
8. § A Rendelet 7. § (3) - (4) bekezdéseiben a "Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat" szövegrész helyébe
a "Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás intézmény" szöveg lép.
9. § A Rendelet 7. § (4) bekezdésnek f) pontjában, valamint a 18. § (2) bekezdésében a "Polgármesteri
Hivatal" szövegrész helyébe a "polgármesteri hivatal" szöveg lép.
10. § A Rendelet 8. § (1) bekezdésének ba.) pontjában, valamint a Rendelet 18. § (1) bekezdésének ba.)
pontjában a "vonatkozó 14/2008. (VI.05.)" szövegrész helyébe a "vonatkozó, mindenkori" szöveg lép.
11. § A Rendelet 8. § (1) bekezdésnek bd.) pontjában, valamint a Rendelet 18. § (1) bekezdésnek bd.)
pontjában a "(járda hiányában a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő
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tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM – EüM. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
utcaszakasz)" szövegrész helyébe a "(járda hiányában a mindenkori, a köztisztasággal és a települési szilárd
hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló rendelet alapján meghatározott utcaszakasz)" szöveg lép.
12. § A Rendelet II. FEJEZETÉNEK "Átmeneti segély" alcíme helyébe az "Önkormányzati segély" alcím
lép.
13. § A Rendelet 10. § (1) bekezdésének "átmeneti segélyt" szövegrésze helyébe az "önkormányzati segélyt"
szöveg lép, továbbá a Rendelet 10. § (2) bekezdésének, 11. § (1) – (2) bekezdéseinek, 12. § (1) – (2)
bekezdéseinek és a 13. § (5) bekezdésének "átmeneti segély" szövegrésze helyébe az "önkormányzati
segély" szöveg lép.
14. § A Rendelet 13. § (1) bekezdésének "az átmeneti segélykeretből (kiskorú esetében a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás keretéből) elkülönített keretből" szövegrésze törlésre kerül.
15. § A Rendelet II. FEJEZETÉNEK "Temetési segély" alcíme helyébe az "Önkormányzati segély" alcím
lép.
16. § A Rendelet 15. § (1) – (5) bekezdéseiben a "temetési" szövegrész helyébe az "önkormányzati" szöveg
lép.
17. § A Rendelet 16. § (1) bekezdésében a "100.000" szövegrész helyébe a "74 930" szöveg lép.
18. § A Rendelet 16. § (2) bekezdésében "az (1) bekezdésben meghatározott összeg 10%-a." szövegrész
helyébe a "10 000 Ft" szöveg lép.
19. § A Rendelet 18. § (4) bekezdésében a "6. § 1.)" szövegrész helyébe a "18. § (1)" szöveg lép.
20. § A Rendelet III. FEJEZETÉNEK "Átmeneti segély" alcíme helyébe az "Önkormányzati segély" alcím
lép.
21. § A Rendelet 19. §-ában az "az Szt. 47. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a Rendelet 6. §ában" szöveg lép.
22. § A Rendelet 21. § (2) bekezdése b) pontjában az "eléri." szövegrész helyébe a "meghaladja." szöveg lép.
23. § A Rendelet 21. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel:
"(4) A közgyógyellátás megállapítására első fokon a polgármester jogosult, másodfokon a Képviselő-testület
jár el."
24. § A Rendelet 22. §-a kiegészül a következő (2) bekezdéssel:
"(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti étkeztetést az önkormányzat külső szolgáltató közreműködése útján
láttatja el."
25. § A Rendelet 24. § (1) bekezdésében a "Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata" szövegrész helyébe a
"Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás intézménye és külső szolgáltató" szöveg lép.
26. § A Rendelet 25. § (2) bekezdése hatályát veszti.
27. § A Rendelet 25. § (4) bekezdésnek a) – d) pontjaiban a "+ szállítási díj" szövegrész törlésre kerül.
28. § A Rendelet 31. és 32. §-a hatályát veszti.
29. § A Rendelet 34. § (1) bekezdésében a "családi napköziben," és "iskolai napköziben" szöveg törlésre
kerül.
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30. § A Rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"35. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni.
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért, a házi gyermekfelügyelet ellátásáért és a
kapcsolatügyelet szolgáltatásért fizetendő térítési díjak összegéről külön önkormányzati rendelet határoz."
31. § A Rendelet 37. § (2) bekezdés d) pontjában lévő "Jézus Szíve Népleánya Időskorúak Szociális Otthona
" szövegrész helyébe a "Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona" szöveg lép.
32. § A Rendelet 37. § (2) bekezdés g) pontjában a "Pécel Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata"
szövegrész helyébe a "Péceli Roma Önkormányzat" szöveg lép.
33. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő második napon hatályát
veszíti.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző

A rendeletet 2013. december 19. napján kihirdettem.

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző
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