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FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2012.(X.29.)
önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011.(III.01.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. §-ában, 25. § (3) bekezdésében,
26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 37. § (3) bekezdésében,45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 50.§ (3) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdésének b), c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - az Intézményfelügyeleti, Szociális,
Közművelődési és Sport Bizottság és az Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (III.01.) önkormányzati rendelet ( a
továbbiakban: Ör.) 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti
kérelmeket a Fehérgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban:
Hivatal) lehet benyújtani.”
2. §
Az Ör. 3. § (3) bekezdésében az „R-ben” szövegrész helyébe a „pénzbeli és természetbeni ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
kormányrendeletben” szöveg lép.
3. §
(1) Az Ör. 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére
tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban,
terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító
intézményben nem tudják biztosítani,”
(2) Az Ör. 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
e) legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 60%-os mértéket,”

4. §
Az Ör. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelmeket az 1. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. Az alkalmanként adott
átmeneti segély összege legalább 3.000 Ft, legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összege.”
5.§
Az Ör. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Közgyógyellátásra jogosult - 1 év időtartamra – az a személy, akinek
- a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200%-át, és
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
20%-át meghaladja, és
a kérelmezőnek és családjának vagyona nincs.”
6. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. 15. § (1) bekezdésében az „Az Szt. 48. § (3) bek. b) pontjában
meghatározott esetben” szövegrész.
(3) Hatályát veszti az Ör. 1. §, 3.§ (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdésének d) pontja, és 6.§ (6)
bekezdése.
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