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Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról 
szóló 4/2006. (IV. 28.) számú rendelete módosításáról 

 
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006. (IV. 28.) számú 
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja  
 

1. § 
 

A R. 2. § utolsó sora helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A jövedelmek, valamint a vagyon fogalmát, formáit a Szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a., aa., ab., b., 
ba., és bb-ben foglalt rendelkezések határozzák meg.  
 

2. § 
 

A R. 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Az 54. §. (1) bekezdésében, az 54. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével az e rendeletben 
meghatározott ellátásokra való jogosultság elbírálásához a Képviselı-testület a kérelmezıt az 
e rendeltben foglaltak szerint kötelezi arra, hogy saját maga és családja vagyoni, jövedelmi 
viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja.  
 

3. § 
 
A R. 2. § 15. bekezdése hatályát veszti.  
 

4. § 
 

A R. 2. § 16. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(16) Az idıskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra 
(továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás) a jogosultságot kétévente, valamint a 
bérpótló juttatásra való jogosultság feltételének fennállását a jogosultságot megállapító jegyzı 
évente egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek 
továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelı összegben tovább kell 
folyósítani.  
 

5. § 
 

A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A jegyzı az Szt. 33. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján aktív korúak ellátására 
való jogosultságot állapít meg az Szt. 33. § (1) bekezdésében meghatározott személynek az 
Szt. 33-37/C. § rendelkezései szerint.  
 

6. § 
A R. 6. §-a hatályát veszti. 
 

7. § 
A R. 6/A. §-a hatályát veszti. 
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8. § 
A R. 7. §-a hatályát veszti.  

9. § 
 

A R. 8. §-a hatályát veszti. 
 

10. § 
 
A R. az alábbi 6. §-al egészül ki: 
(1)  A Képviselı-testület a Szt. 35. § (2) bekezdés értelmében, a bérpótló juttatásra való 
jogosultság egyéb feltételeként elıírja a kérelmezı lakókörnyezetének rendezettsége 
biztosítását, valamint a kérelmezı vagy a jogosult által életvitelszerően lakott lakás, vagy ház 
és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartását, az ingatlan 
állagának és rendeltetésszerő használhatóságának, valamint higiénikus állapotának 
biztosítására irányuló kötelezettségét. 
(2) A fentieket Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelıi 
ellenırzik. Elsı alkalommal a kérelem benyújtásakor, majd a jogosultság felülvizsgálata 
során.  
(3)  A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezıt, illetve a jogosultat 
megfelelı, de legalább 5 napon határidı tőzésével a jegyzı az elvégzendı tevékenységek 
konkrét megjelölésével felszólítja.  
(4) A jegyzı a kérelmezıt, vagy a jogosultat végzésben hívja fel a teljesítése elmaradásának 
jogkövetkezményeire, ami a bérpótló juttatásra való jogosultság megállapítására irányuló 
eljárásban a kérelem elutasítása, a bérpótló juttatásra való jogosultság felülvizsgálatára 
irányuló eljárásban pedig a jogosultság megszüntetése lesz.  
 

11. § 
 

A R. 13/A. §-a hatályát veszti. 
 

12. § 
 

A R. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A 15. § alapján megállapított ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési 
törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.  
 

13. § 
 

A R. 18. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Az e rendeletben a jegyzı által megállapított szociális ellátások ügyében másodfokon a Pest 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala jár el.  
 

14. § 
 

A R. 20. §-a hatályát veszti. 
 

15. § 
 
A R. 21. §-a hatályát veszti.  
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16. § 
 

A R. 22. §-a hatályát veszti.  
 

17. § 
 

A R. 30. § (4) – (5) bekezdése hatályát veszti. 
 

18. § 
 

A R. 38. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A Szt. 62. §-ban meghatározottak alapján biztosítandó étkeztetésrıl a Képviselı-testület 
Pécel Város Önkormányzatának Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata útján gondoskodik.  
(2) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri 
meleg étkezésrıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:  
- 60 év feletti életkorúak,  
- átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak, 
- fogyatékossággal élık, 
- pszichiátriai  betegségben szenvedık,  
- szenvedélybetegségekben szenvedık, 
A fent megjelölt feltételek közül legalább egy feltételnek kell megfelelni, melyet az 
egészségügyi állapotra vonatkozóan a kérelmezı háziorvosa igazol az intézményvezetı által 
megküldött nyomtatványon. 
(3) Kedvezményes étkeztetés azon személyek részére biztosítható, akiknek jövedelmét az 
intézményvezetı igazolta és a (2) bekezdésben meghatározott szociális rászorultság egyéb 
feltételei közül legalább egy pontban megfelelnek. 
(4) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.  
Az étkeztetés házhoz szállítása esetén a térítési díj a szállítási díj mindenkori önköltségével 
növekszik.  
(5) Az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja a Szt. 115. §-ban foglalt rendelkezés.  
(6) Az étkeztetésért fizetendı személyi térítési díj megállapításáról az intézmény vezetıje 
dönt. Az étkezésért fizetendı térítési díj összege nem haladhatja meg a Szt. 116. § (3) 
bekezdésében foglaltakat.  
 
(7) Az étkezésért fizetendı személyi térítési díj mértéke: 
a) Amennyiben a kérelmezı jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 %-át, 100,-Ft + Áfa + szállítási díj 
b) Amennyiben a kérelmezı jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 101-150 %-át, 200,-Ft + Áfa + szállítási díj 
c) Amennyiben a kérelmezı jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 151-200 %-át, 280,-Ft + Áfa + szállítási díj 
d) Amennyiben a kérelmezı jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 201 %-tól  340,-Ft + Áfa + szállítási díj 
(8) Az étkezési térítési díjat a tárgyhónapot megelızı hó 25. napjáig az intézmény 
házipénztárába kell befizetni.  
 

19. § 
 

A R. 57. §-a hatályát veszti.  
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20. § 
 

A R. 57/A. §-a hatályát veszti. 
 

21. § 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Szöllısi Ferenc 
Polgármester 

Dr. Csizmadia Julianna 
Címzetes fıjegyzı 

 
A rendelet kihirdetve: 2011. január 31.  
 
 

Dr. Csizmadia Julianna 
Címzetes fıjegyzı 

 


