MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2015. (IV. 30)
önkormányzati rendelete

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

Záradék:
A rendelet megalkotás napja: 2015. április 30.
A rendelet kihirdetve: 2015. április 30. 17 óra 30 perckor
A rendelet hatályba lépett: 2015. április 30. 17 óra 30 perckor

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. §
Magyarcsanád Község Önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (II. 27.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 4. § (1)-(2) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (1) A megállapított támogatás, kivéve a felöltőkártyás szolgáltatást és a tüzelőanyag
költségeihez nyújtott támogatást havonta utólag, a jogosulttal való közlést követő hónap 5.
napjáig kerül átutalásra az általa megjelölt közüzemi szolgáltató részére.
(2) A tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatást (kivéve a szállítási költséget) a bizottság
által megállapított gyakorisággal a támogatásra jogosult nevére kiállított számla ellenében a
vállalkozás folyószámlájára utalással kell teljesíteni.
(3) A feltöltő kártyás (szociális) órával rendelkező személy részére a támogatást a
határozatban foglaltak szerint a szolgáltatást nyújtó értékesítési pont/üzlet által kibocsájtott
bizonylat alapján a vállalkozás folyószámlájára utalással kell teljesíteni.
(4) A lakhatási támogatást a feltételek fennállása esetén a Szociális Bizottság 6 hónapra,
természetbeni juttatásként állapítja meg. A jogosultság kezdő időpontja a döntést követő hó 1.
napja. A kérelem ismételten a jogosultsági határidő lejártát megelőzően legfeljebb egy
hónappal nyújtható be.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Magyarcsanád, 2015. április 30.
Farkas János
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2015. április 30. napján 17 óra 30 perckor
kihirdetve.
Magyarcsanád, 2015. április 30.
Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

