
Saj6kaza Kiizs6g Onkorminyzat k6pvisel6-testiilet6nek 912014. (VII. 08.) Onkorminyzati

rJndelete a p6nzbeti 6s term6szetben nyfjtott szocidlis 6s eryes szem6lyes gondoskoddst

nyrijt6 eil6t6sokr6l sz6l6 3t2014, (II.05.) dnkorminyzati rendelet m6dositisir6l

Saj6kaza Krizs6g Onkormanyzat K6pvisel6 - testiilete a szoci6lis igazgatbsr6l 6s szoci6lis

ell6t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III. tdrv6ny 10. $ (1) bekezd6s6ben' a 26. $-ban, a 32'$ (3)

bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapjan, a Magyarorsz6g helyi dnkormanyzatafu6l sz6l6

20ll.6vi CLXXXIX. t6rv6ny a 13. g (1) bekezd6s 8. pontj6ban meghatarozott feladatkdr6ben

eljarva, a kdvetkez6ket rendeli el:

r.s

Hat6ly6t veszti a p6nzbeli 6s term6szetben nyirjtott szoci6lis 6s egyes szem6lyes

gondoskod6st nyujt6 ell6t6sokr6l sz6l6 312014. (II. 05.) onkormrlnyzati rendelet (a

tov6bbiakban: Rendelet)
(1)5.$-a,
(2) 13" $ (3) bekezddse,
(3) 13. $ (3) bekezd6s b) Pontja,
(4)20.$-a,
iS>Zl. $ 1t; U.t.rd6s6ben az,,(l) bekezd6sben meghatiirozott" szdvegr6sz

2.S

A rendelet 18. g (3) bekezd6s6nek a) pontja hely6be a k0vetkez6 szdvegr6sz l6p:

,,a) 15. $ (6) bekezd6s6ben meghatirozott eset 6ll fenn"

3.$

A Rendelet 22. S Q)bekezd6s6nek d) pontja hely6be a kovetkez6 szdvegr6sz l6p:

,,d) hajl6ktalansagi miaff nem k6pes ilegalilbb napi egyszeri meleg 6tkez6s6rol m6s m6d6n

gondoskodni"
4.$

A Rendelet 1. $ a kdvetkez6l/A $ - sal eg6sziil ki:

,,1/A $ (l) A S;j6kazaKi)zsdgben mtikdd6 szoci6lis kerekasztal tagiai:

a) Saj6kaza K<izs6g Polgiirmestere,
b) Saj6kaza K<izs6g jegYzoje,

ezet6je,
61is i,igyint6z6je,

zattnakvezet6je
6bb egY til6st tart.
6ssze, tov6bb6 gondoskodik a Kerekasztal

li feladatok ell6tasar6l.

(4) A .Kerekasztal v1gzett tev6kenys6g6r6l 6vente egy alkalommal beszrlmol a K6pvisel6-

testiiletnek."
s.$

A Rendelet 4. $ a kdvetkez6 4/A $ - sal egdsziil ki:



,,4/A $ Ot evig nem r6szesithet6 p6nzbeli, term6szetbeni vagy szem6lyes gondoskod6st nyrijt6

szocialis ell6t6sban az a szem6ly 6s annak kiizeli hozzdtartoz6ja, aki bdrmely

tinkormrlnyzatt6l k6lt6z6si t6mogat6sban r6szesiilt 6s ennek felhaszn6l6s6val Saj6kaza

Kdzs6 gben ingatlant v6s6rolt"

6.S

Jelen rendelet a kihirdet6st k0vet6 napon l6p hatalyba.

Stefan L6szl6
polg6rmester

A rendelet kihirdetve: 2014.6v jflius h6nap 08. nap
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