Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
31/2009. ( XII. 21.) Kt. rendelete
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló módosított
10/2006. (III. 20.) Kt. rendelet módosításáról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV.tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.)
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet 10.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
10.§ (1) Ügyintézési határidő
a) temetési segély iránti kérelem,, köztemetés elrendelése esetén
8 munkanap
b) átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti
kérelem esetén
15 munkanap
c) egyéb szociális ellátás iránti kérelem esetén
22 munkanap
d) ápolási díj megállapítása iránti kérelem esetén a Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság soron következő ülése.
2.§
A rendelet 12.§-a az alábbiak szerint változik:
12.§ A polgármester, a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
valamint a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Vezetőjének hatáskörében hozott
döntések ellen benyújtott fellebbezéseket a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság javaslatával kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
3.§
A rendelet 15.§ (9) bek. b) pontja az alábbiak szerint módosul:
15.§ (9) bek. b) a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló iratot és személyes
nyilatkozatot,
4.§
A rendelet 21.§-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
21.§ (7) bek. A polgármester egyedi mérlegelés alapján a (3) bekezdésben meghatározott
jövedelemhatártól és (4) bekezdésben meghatározott összeghatártól eltérhet.
5.§
A rendelet 22.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
22.§ (3) bek. A temetési segély összege 25.000.-Ft.

6.§
A rendelet 25.§ (3) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint változik és az alábbi c) ponttal
egészül ki:
25.§ (3) bek. b) a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja az
a) pontban meghatározott mértéket, gyógyszerköltsége meghaladja az a) pontban
meghatározott értéket és lakásfenntartásának elismert költsége (15.§ (5) bek.) eléri ill.
meghaladja a család havi jövedelmének 25 %-át.
c) Kérelmező egyedül él, 75 év feletti, havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 250 %-át és havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 30 %-át.
7.§
A rendelet 27.§-át megelőző cím az alábbiakkal egészül ki:
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(Étkezési térítési díj kedvezmény)
8.§
A rendelet 28.§ (1) bekezdés af) pontja az alábbiak szerint módosul és az alábbi ag) ponttal
egészül ki:
28.§ (1) bek. af) nappali ellátás (idősek klubja, fogyatékosok nappali intézménye)
ag) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
9.§
A rendelet 29.§-a az alábbiak szerint változik:
29.§ Tapolca Város Önkormányzata az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülői hálózat, bölcsőde,
Idősek Klubja, Hajléktalanok Átmeneti Szállása működtetésével a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézetet bízza meg.
10.§
A rendelet az alábbi 35-35/A. §-a hatályon kívül helyezve.
11.§
E rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba.
T a p o l c a , 2009. december 18.
Császár László sk.
Polgármester

Dr. Imre László sk.
jegyző

Kihirdetve: 2009. december 21.

Dr. Imre László sk.
jegyző

