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Rendelet szövege
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
16/2011. (IX.14. ) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Medgyesbodzás községi önkormányzat képviselı-testülete a a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2), 37. § (1), 38. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1.§.
A szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 13.
§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1)A képviselı-testület által önálló formában nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra
jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre esı jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át.”
2. §
A R.)13. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„ (2) A helyi lakásfenntartási támogatás összege 2500 forint”

3.§
A R.) 13. § -a következı (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben megjelölt fogyasztási egység meghatározásakor az Sztv.38.§ (2) (2a)
pontjában szabályozott fogyasztási szerkezetet kifejezı arányszámokat kell alkalmazni.”
4.§
A R.) 13. § -a következı (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A támogatást 1 évre kell megállapítani.”
5.§
A R. 32.§ (1) bekezdésében a „ Közösség” szövegrész helyébe a „Közösségi „ szöveg lép.
6.§
A R. 33.§ (1) bekezdésében a „ Közösség” szövegrész helyébe a „Közösségi „ szöveg lép.
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7.§.
Hatályát veszti a R. 33. § (2)-(4) bekezdései.
8.§
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba,s a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.
Medgyesbodzás,2011. Szeptember 13.
Krucsai József

dr. Sódar Mária

polgármester

jegyzı

Kihirdetve: 2011. szeptember 14.
Medgyesbodzás, 2011. szeptember 14.

dr. Sódar Mária
jegyzı
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