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Cegléd Város Önkormányzata 
7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint 

az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 
11/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában, és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése 
meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 
feladatkörében eljáró Abony Város Önkormányzata, Albertirsa Város Önkormányzata, 
Ceglédbercel Község Önkormányzata, Csemő Község Önkormányzata, Dánszentmiklós Község 
Önkormányzata, Jászkarajenő Község Önkormányzata, Kocsér Község Önkormányzata, 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata, Mikebuda Község Önkormányzata, Nyársapát Község 
Önkormányzata, Tápiószőlős Község Önkormányzata, Törtel Község Önkormányzata és Újszilvás 
Község Önkormányzata véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. § A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 
11/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„c) a család- és gyermekjóléti szolgálat által biztosított családsegítés” 
 
2. § Az Ör. 4. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„c) a család- és gyermekjóléti központ által biztosított családsegítés” 
 
3. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„7. § A családsegítés az Sztv. 64. § (1) bekezdése szerinti szociális alapszolgáltatás, mely magában 
foglalja az Sztv. 64. § (3)-(4) és (7) bekezdéseiben, a család- és gyermekjóléti központ esetében 
pedig az Sztv. 64. § (8) bekezdésében rögzített feladatokat is.” 
 
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján két napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
 
  Dr. Diósgyőri Gitta s.k. Takáts László s.k. 
  címzetes főjegyző polgármester 


