
MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2016. (I. 29.)

önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 34/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Záradék:
A rendelet megalkotás napja:  2016. január 28.

A rendelet kihirdetve: 2016. január 29.

A rendelet hatályba lépett: 2016. január 30.



Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 62. § (2) bekezdésében,
92. § (1) – (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbiakat
rendeli el:

1. § 

A  személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 34/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„c) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások”

2. §

A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Magyarcsanád Községi Önkormányzat a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ellátást
önállóan, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező dolgozó útján
látja el.” 

3. § 

A Rendelet 5. § (2) bekezdése és az (1) bekezdés számozása törlésre kerül.

4. §

A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások iránti kérelemről a polgármester dönt. A
döntésről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.”
 

5. § 

A Rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b)  ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt, vagy további
intézményi elhelyezése nem indokolt.”



6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Magyarcsanád, 2016. január 29.

Farkas János Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester     jegyző

Záradék:

A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2016. január 29. napján kihirdetve.

Magyarcsanád, 2016. január 29.

    Nyergesné Kovács Erzsébet     
                                                                                                                      jegyző


