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1 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott, 

Szigetszentmiklós Város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, 

vagy az Sztv. 6. §-ának megfelelő hajléktalan személyekre.  

  

2. A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális szolgáltatások formái 

 

2. § (1) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) a 

személyes gondoskodás keretén belül az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 

a) Alapszolgáltatások: 

aa) étkeztetés, 

ab) házi segítségnyújtás, 

ac) családsegítés, 

ad) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

ae) közösségi ellátások, 

af)   támogató szolgáltatás, 

ag) nappali ellátás. 

b) Szakosított ellátási formák: 

ba) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, Időskorúak gondozóháza 

 

 (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti  

a) alapszolgáltatások közül a saját fenntartásában működtetett, önállóan működő 

Vadgesztenye Szociális Intézmény intézménye útján biztosítja 

aa) az étkeztetést,  

      ab) a házi segítségnyújtást, 

      ac) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

      ad) a nappali ellátást,  

b)    szakosított ellátási formák közül a saját fenntartásában működtetett, önállóan 

működő Vadgesztenye Szociális Intézménye útján biztosítja az időskorúak átmeneti 

elhelyezését, 

c)  2 családsegítést a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és 

gyermekjóléti szolgálat - keretében a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti 

Központ (továbbiakban: Központ) intézménye útján biztosítja, 

                                                 

 

1 Módosította a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. december 16. napjától. 
2 Módosította a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2016. április 1. napjától. Módosította a 

4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. február 23. napjától. 
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d) 3 a közösségi ellátásokat, és a támogató szolgáltatást a Központ biztosítja 

szerződéses formában. 

 

 

 

3. Hatásköri rendelkezések 

 

3. §4 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköreit a 

Szociális és Egészségügyi Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át: 

a) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének elutasítása 

esetén a vitatott intézményvezetői döntés elbírálása, 

b) személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben amennyiben ellátottjogi 

kérdésben az intézményvezető nem intézkedik, vagy a panaszos az intézményvezetői 

döntést vitatja, döntés meghozatal, vagy a vitatott intézményvezetői döntést 

felülvizsgálata, 

c) intézményi jogviszony felmondása esetén ha annak jogszerűségét az ellátott, vagy a 

törvényes képviselője vitatja, a fizetendő térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulás 

összegét  a megfizető személy vitatja, a döntés felülvizsgálata. 

 

 

 

 

4. Eljárási rendelkezések 

 

4. § A rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használatos fogalmak 

meghatározására az Sztv. -ben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

5. § (1) Az Önkormányzat által biztosított ellátások igénybevételére vonatkozó kérelmet az 

igénylő, vagy törvényes képviselője a rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott, az 

ellátást biztosító intézmény vezetőjénél, vagy a szerződésben meghatározott képviselőjénél (a 

továbbiakban együtt az intézményvezető) terjesztheti elő, az erre a célra rendszeresített 

nyomtatvány kitöltésével. 

(2) A ellátás igénybevételére vonatkozó  kérelemről az intézményvezető dönt.  

(3) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles biztosítani annak a személynek az 

ellátását, akinek az ellátás hiánya életét, egészségét, testi épségét veszélyezteti. 

(4) A szociális rászorultságtól függően igénybe vehető jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

és támogató szolgáltatás esetén az intézményvezető külön eljárás keretében biztosítja az 

ellátást. Az eljárás keretében köteles vizsgálni, hogy a kérelmező megfelel-e az e rendeletben, 

és az Sztv.-ben foglalt, az adott ellátási formára meghatározott feltételeknek. 

(5) Az Önkormányzat által szerződéses formában biztosított ellátások igénybevételének 

rendjét az ellátás biztosítására kötött megállapodásban kell rögzíteni. 

                                                 

 

3 Módosította a 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. február 23. napjától. 
4 Módosította a 19/2019. (XI.05.) önkormányzati rendelet 47. §-a, hatályos 2019. november 6. napjától. 
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(6) Az intézményvezető az ellátást igénybe vevővel, vagy törvényes képviselőjével az 

ellátás igénybe vételének megkezdésekor írásban, az Sztv. 94/C.§ (3) bekezdésében foglalt 

tartalommal megállapodást köt.  

 

6. §5 Az intézményi jogviszony az Sztv. 100.§ és 101.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt 

esetekben szűnik meg. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézményvezető az 

Sztv. 103.§-ában foglaltak szerint jár el. 

 

 

 

II. FEJEZET 

 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ 

SZOLGÁLTATÁSOK 

 

5. Étkeztetés 

7. § (1) Étkeztetés keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik az Sztv. 62. § (1) 

bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelnek. 

 (2) Az önkormányzat szociális étkeztetést  annak az öregségi nyugdíjban részesülőnek 

biztosít, aki igazolja, hogy öregségi nyugdíjra jogosult, azt igénybe veszi, vagy öregségi 

nyugdíjra nem jogosult, de  az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, vagy azt meghaladta és 

megfelel az (1) bekezdésben írt feltételeknek. 

(3) Egészségi állapota miatt szociális étkeztetést biztosít az önkormányzat annak, aki után 

ápolási díjat, települési támogatás keretében nyújtott ápolási támogatást vesz igénybe a 

gondozója, vagy tartósan fekvő beteg és étkezni önállóan nem képes, és ezt a háziorvos 

igazolja. 

(4) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége miatt  az részesíthető szociális étkeztetésben, 

aki  I., II. csoportba tartozó rokkant, vagy aki után súlyos fogyatékossága miatt 

fogyatékossági támogatást folyósít  a kifizető szerv és mindezeket a szociális étkeztetést kérő 

hitelt érdemlően igazolni tudja. 

(5)6 Szenvedélybeteg részére szociális étkezés biztosítható, ha az illető alkoholizmusa, 

drogfüggése olyan mértékű, hogy önmaga vagy gondozása alatt álló eltartottja részére az 

étkeztetést más módon biztosítani nem lehet, és ezt a Központ indokoltnak tartja. 

(6) Szociális étkeztetést kell biztosítani a hajléktalannak, aki a településen tartózkodási 

hellyel, lakcímmel nem rendelkezik, de  a Magyar Vöröskereszt Szigetszentmiklósi Utcai 

Gondozószolgálatának tanúsítása szerint  életvitelszerűen a településen tartózkodik. 

 

6. Házi segítségnyújtás 

 

8. § Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik az Sztv. 

63. §-ában foglalt feltételeknek megfelelnek, egészségi állapotuk indokolja a szolgáltatás 

biztosítását és azt a gondozási szükséglet vizsgálata bizonyítja. 

 

 

7. Családsegítés 

                                                 

 

5 Módosította a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. december 16. napjától. 
6 Módosította a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2016. április 1. napjától. 
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9. § A családsegítésre az Sztv. 64. §-ában, a felnőtt korúakra vonatkozó szociális 

gondoskodásról szóló 5/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet 29.§-ában és az e 

rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

 

 

8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

10. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra az Sztv. 65.§-ában és a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) számú 

SzCsM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

 

9.  Közösségi ellátások 

 

11. § A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében 

biztosítani kell 

a)  a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, 

b)  a meglevő képességek megtartását, fejlesztését, 

c)  a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe 

vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, 

d)  a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, 

e)  az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való 

részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, 

f)  megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése 

érdekében. 

 

10.  Támogató szolgáltatás 

 

12. § A támogató szolgáltatásra az Sztv. 65/C.§-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

 

11. Nappali ellátás 

 

13. § (1) A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, 

egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, helyi 

igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott 

formában működjön. 

      (2) Nappali ellátás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik az Sztv. 65/F. 

§-ában foglalt feltételeknek megfelelnek. 

 

12. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, időskorúak gondozóháza 

 

14. § (1) Átmeneti elhelyezés keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik az 

Sztv. 80. § (1)-(3) bekezdésében és a 82. § -ban foglalt feltételeknek megfelelnek. 

(2) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa 

szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. 
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III. FEJEZET 

 TÉRÍTÉSI DÍJ 

 

13. 7 

 

15. § (1)8 

 (2)9 

 

 

14. 10 

 

16. § (1)11. 

(2)12 

     (3) 13  

(4) 14 

 

15. 15 

 

17. §16  (1)17 

(2)18 

(3)19 

(4)20 

(5)21 

16. 22 

 

18. §23 (1)24 

(2)25 

(3)26 

(4) 27 

                                                 

 

7 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
8 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
9 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
10 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
11 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
12 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
13 Módosította a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2016. április 1. napjától. Hatályon 

kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet3. §-a 2020. december 16. napjától. 
14 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
15 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
16 Módosította a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2016. április 1. napjától. Hatályon 

kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
17 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
18 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
19 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
20 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
21 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
22 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
23 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
24 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
25 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
26 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
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17. 28 

 

19. § 29 (1)30 

(2)31 

 

18. 32 

 

20. §33 (1)34   

   (2)35  

    (3)36 

   (4)37 

   (5)38  

    (6)39 

 

19. Szociálpolitikai Kerekasztal  

 

21. § (1) A képviselő testület Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre (a továbbiakban: 

Kerekasztal). 

(2) A Kerekasztal szakmai testületi fórum, melynek feladata: 

a)  a Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotását és módosítását megelőző 

egyeztetés; 

b)  a Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotását követően az abban meghatározott 

feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése és 

az Önkormányzat felé az esetleges módosításokra történő javaslattétel; 

c)  40 a Szolgáltatástervezési Koncepció és módosításának véleményezése; 

d)  41 a Helyi Esélyegyenlőségi Program és felülvizsgálati anyagának megvitatása és 

véleményezése. 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

27 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
28 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
29 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
30 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
31 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
32 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
33 Módosította a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2016. április 1. napjától. Hatályon 

kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet3. §-a 2020. december 16. napjától. 
34 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
35 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
36 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
37 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
38 Hatályon kívül helyezte a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. december 16. napjától. 
39 Hatályon kívül helyezte a 7/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet 9. §-a, 2018. május 1. napjától. 
40 Beépítette a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2016. április 1. napjától. 
41 Beépítette a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2016. április 1. napjától. 
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(3) A Kerekasztalnak véleményezési joga van a Szolgáltatástervezési Koncepció 

megalkotása és módosítása során, melyet az Önkormányzat lehetőség szerint figyelembe vesz.  

(4) A Kerekasztal megvitatja a városi szociális szolgáltatások működtetési, finanszírozási, 

fejlesztési feladatait, valamint az esetleges együttműködés kereteit, továbbá az egyes ellátotti 

csoportok sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások 

biztosításának szükségességét. 

(5) A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai: 

a)  Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője 

b)  42 Központ vezetője 

c)  Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete II. Szigetszentmiklósi Körzeti 

Szervezet Szigetszentmiklósi Alapszervezetének vezetője 

d)  Szigetszentmiklósi Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke 

e)  Szigetszentmiklósi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke 

f)  43Barbara Fogyatékkal Élőkért Közhasznú Egyesület vezetője 

g)  44Szigetszentmiklósi Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Cigány Szervezet 

h)  45Kerekasztal Elnöke és Alelnöke 

(6) Állandó meghívottak:  

a)  Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere 

b)  Polgármesteri Hivatal jegyzője 

c)  46 Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

d)  Pénzügyi Bizottság elnöke 

e)  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője 

f)  EGOMIR vezetője  

g)  47 Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Népjóléti Osztályvezetője 

h)  Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 

vezetője 

i)  Városi Bölcsőde vezetője 

j)  Vezető védőnő 

k)  Helyi háziorvosok által választott képviselő 

l)  48 Vackor Integrált Bölcsőde vezetője 

(7) 49 

(8)50 

(9)51 

(10)52 

(11)53 

(12)54 

                                                 

 

42 Módosította a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése, hatályos 2016. április 1. napjától. 
43 Beépítette a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, hatályos 2016. április 1. napjától. 
44 Beépítette a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, hatályos 2016. április 1. napjától. 
45 Beépítette a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, hatályos 2016. április 1. napjától. 
46 Módosította a 19/2019. (XI.05.) önkormányzati rendelet 47. §-a, hatályos 2019. november 6. napjától. 
47 Módosította a 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. február 23. napjától.  
48 Beépítette a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos 2016. április 1. napjától. 
49 Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a, hatályos 2016. április 1. napjától. 
50 Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a, hatályos 2016. április 1. napjától. 
51 Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a, hatályos 2016. április 1. napjától. 
52 Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a, hatályos 2016. április 1. napjától. 
53 Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a, hatályos 2016. április 1. napjától. 
54 Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a, hatályos 2016. április 1. napjától. 
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III. FEJEZET  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

22. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.  

23. § Hatályát veszti 

1. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.21.) 

önkormányzati rendelet,  

2. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2007. (VI.20.) önkormányzati rendelet, 

3. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet, 

4. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2008. (IV.30.), önkormányzati rendelet, 

5. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2009. (V.04.) önkormányzati rendelet, 

6. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 

7. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet, 

8. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet, 

9. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet, 

10. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2012. (X.04.) önkormányzati rendelet, 

11. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet, 

12. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet, 

valamint  

13. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet. 

  

 

  

  

dr. Matus-Borók Dóra sk. 

jegyző 

Szabó József sk. 

polgármester 

 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2015. 

március 25. napján tartott ülésén alkotta, 2015. március 26. napján kihirdetésre került, 
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módosította a 9/2016. (III.31.), a 9/2017. (III.30.), a 4/2018. (II.22.), a 7/2018. (III.23.), a 

19/2019. (XI.05.), a 26/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

dr. Szilágyi Anita 

jegyző  



HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2020. DECEMBER 16. 

 

12 

1. számú melléklet a 7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelethez:55 

                                                 

 

55 Módosította a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 10.§-a, hatályos 2016. április 1. napjától. Módosította a 

9/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2017. március 31. napjától. Hatályon kívül helyezte a 

7/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet 9. §-a, 2018. május 1. napjától. 


