Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2016. (XI.24) Önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 2/2015 (II.12) számú Önkormányzati rendelet módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2/2015 (II.12) számú rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el.
1. §
A Rendelet 9. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Egyek Nagyközség Önkormányzata a települési támogatás alábbi formáit biztosítja:
a) szépkorúak és tartósan beteg gyermekek részére biztosított támogatás
b) gyógyszertámogatás
c) hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíja
d) rendkívüli települési támogatás
e) temetési kölcsön.”
2. §
A Rendelet 10-15. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„Szépkorúak és tartósan beteg gyermekek részére biztosított támogatás
10. § A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
támogatásban részesíti évente 1 alkalommal a településen élő valamennyi 90. életévét
betöltött személyt.
11. § A támogatás megállapítására irányuló eljárás hivatalból indul. A támogatásban
részesített személyek köre a Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartások alapján kerül
megállapításra.
12. § A támogatás összege 3 000 Ft./jogosult/alkalom és utalvány formájában kerül
kifizetésre.

13. § A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
támogatásban részesíti, évente 1 alkalommal, a településen élő valamennyi tartósan beteg
gyermeket.
14. § A támogatás megállapítására irányuló eljárás hivatalból indul. A támogatásban
részesített személyek köre a Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartások alapján kerül
megállapításra.
15. § A támogatás összege 3 000 Ft./jogosult/alkalom és utalvány formájában kerül
kifizetésre.”
3. §
Ez a rendelet 2016. december 1-én napján lép hatályba.

____________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

____________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. november 24.
___________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

