
MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2015. (IX. 24.)

önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Záradék:
A rendelet megalkotás napja: 2015. szeptember 24.

A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 24.

A rendelet hatályba lépett: 2015. szeptember 25.



Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § 

A Rendelet 8. § (2) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

„e) újszülött gyermek fogadására.
”
A Rendelet 8. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nem állapítható meg rendkívüli  települési  támogatás annak a lakhatási támogatással
rendelkező  kérelmezőnek,  aki  közüzemi  számláinak  kiegyenlítése  érdekében  kér  anyagi
támogatást.”

2. §

A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a (3)-(5)
bekezdés számozása (4)-(6) számozásra változik.

(3)  Rendkívüli  települési  támogatás  eseti  jelleggel  e  rendeletben szabályozott  jogosultsági
feltételek alapján tárgyévben legfeljebb három alkalommal állapítható meg.”

3.§

A Rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a 9. § az alábbi új (7)-(8)
bekezdésekkel egészül ki:

„(6)  A  8.  §  (2)  bekezdés  e)  pontja  szerinti  esetben  a  támogatást  jövedelmi  értékhatártól
függetlenül annak a kérelmezőnek kell megállapítani, aki gyermeke születése időpontjában,
valamint  azt  megelőzően folyamatosan legalább egy évig magyarcsanádi  lakóhellyel  vagy
tartózkodási  hellyel  rendelkezett.  Az  újszülött  gyermek  fogadására  nyújtott  támogatás  a
születési anyakönyvi kivonatban szereplő szülők valamelyike részére állapítható meg.

(7)  Az  újszülött  gyermek  fogadásának  céljára  igényelt  települési  támogatási  kérelemhez
csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát. A támogatás mértéke
gyermekenként 10.000,-Ft, mely pénzbeli támogatásként kerül kifizetésre.

(8) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot és a támogatás módját a 8. § (2)
bekezdés a)-b) pontjában foglalt  esetekben a Szociális Bizottság állapítja  meg. A 8. § (2)
bekezdés  c)-e)  pontjaiban  meghatározott  támogatások  esetében  a  hatáskör  gyakorlója  a
polgármester.”



4. §

A Rendelet 11. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(9)  A lakhatási,  a  rendkívüli  települési  támogatás,  valamint  a  gyógyszertámogatás  iránt
benyújtott kérelmet el kell utasítani, amennyiben a környezettanulmány során megállapításra
kerül, hogy a kérelmező életvitelszerűen nem az adott ingatlanban tartózkodik.”

5. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatálybalépésével egyidejűleg ez a rendelet,  valamint a 7/2015. (IV. 30.) számú rendelet

hatályát veszti.

Magyarcsanád, 2015. szeptember 24.

Farkas János Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester     jegyző

Záradék:

A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2015. szeptember 24. napján kihirdetve.

Magyarcsanád, 2015. szeptember 24.

    Nyergesné Kovács Erzsébet     
                                                                                                                      jegyző


