
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-
ban, a 32. § (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 37/A § (1) és (3) bekezdésében, a 38. §
(9) bekezdésében, 43/B §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) és (2)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában, 21. § (3) bekezdésében, és a 29. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. §

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § A szociális és gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítására a Szoctv.,
valamint a Gyvt. rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni. Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatást az Sztv. 38. § és 39. §-ban
meghatározott feltételek szerint nyújtja.”

2. §

Az R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Átmeneti segélyben részesíthető az a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került 
család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át.” 

3. §

Az R. 24. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

{A jegyző kérelemre méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak 
a szociálisan rászorult személynek, akinek}

„a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át, és havi 
rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 20%-át.”



4. §

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Tapolca, 2011. december 9.

 Császár László      Ughy Jenőné 
  polgármester          aljegyző

Kihirdetve: 2011. december 12.

Ughy Jenőné 
        aljegyző 


