Sai6kaza Kdzsds Onkormfnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
5/2015.flII. 07.) dnkormfnvzati rendelete

az Alapt0rv6ny 32' cikk

(l) bekezd6s

a)

pontj6ban

6lis igazgatrlsr6l ds szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 1993' dvi
szoci6lis cdlf ttizifa tdmogat6sr6l sz6l6 1312014.(X' 02')
6nkorm6nyzati rendeletdt (a tov6bbiakban: rendelet) az alilbbiak szerint m6dositja:

l.$
2. $ (l) bekezddse hat6ly6t veszti
(2) A rendelet 3. $ (2) bekezddse hat6ly6t veszti.

(l) A rendelet

2.$
A rendelet 1. $-6ban a,fizifavdsarl6shoz]'sz6 hely6be ,,tizeloanyagv6s6rl6shoz" kifejez6s l6p.

3.$
A rendelet II. Fejezet megjeleldse helydben azalilbbi rendelkezds l6p:
,,II. Fejezet

A t6mogat6s feltdtelei"
4.$

(1) Arendelet 3. $ (l) bekezd6se helydbe az
A t6mogat6s meg6llapit6san6l el6nyben kell
tOrvdny szerint
a) a szoii6lis ig{zgatbsr6l6s szoci6lis 6s szoci6lis
aa) aktiv koruak ell6t6s6ra
ab) id6skorf ak j6r addkdr a
ac) addss6gkezel6si t6mogat6shoz kapcsol6d6 ad6ss6gcsOkkentesi t6mogat6sra, vagy

ell6t6s

ad) lak6sfenntart6si t6mogat6sra jogosult

b) azacsal6d, aki a gyermekek v6delmdr6l

6s a

gy6miigyi igazgatfisr6l sz6l6 t0rv6nyben szab6lyozott

halmozottan h6tr6nyos helyzetti gyermeket nevel.

(2) A rendelet 3. $ (2) bekezd6se helydbe azalfibbirendelkezds ldp:
A k€relmek elbir6l6sa azlgazgatdsi 6s Kisebbs6gi Bizotts6g hat6sk6rdbe tartozk, aki a tdmogat6sr6l a k0vetkez6
iil6s6n, de legk6s6bb a k{relem benyrijt6s6t6l sz6mitott 15 napon belfl dOnt.
(3) A rendelet 3. $ (7) bekezdds helydbe azalilbbirendelkez6s l6p:

ei ffl

bekezd6iben foglaltakt6l eltdrden szoci6lis c6hi tiizel6anyag v6s6rl6shoz kapcsol6d6 kieg6szit6
hefi9l
tamogatasUan r6szesithetd kivdteles m6lt6nyoss6gb6l az is, aki (term6szeti csap6s, katasztr6fa, baleset, 2
veszdlybe
ldtfenntart6sa
ndlkol
a
segitsdg
kertilt
6s
trossziUb orvosi kezel6s) miatt rendkiwli dlethelyzetbe
keriilne. Saj6kaza K0zs6g Onkorm6nyzat Kdpviseld-testUletdnek lgazgatilsi ds Kisebbs6gi Bizotts6ga ilyen
esetben k6teles vizsg6lni a k6relmez6 kOriilm6nyeit.

s.$
A rendelet 6. $ (l) bekezd6s m6sodik fordulata hely6be azalilbbi rendelkezds l6p:
Rendelkez6sii a telepiildsi 6nkorm6nyzatok szoci6lis c6hi tiizel6anyag v6s6rl6shoz kapcsol6dd kiegdszit6
t6mogat6sr6l szOrc 4A]ZO! .(IX. 25.) BM rendelet alapjdn megit6lt tiizel6anyag v6s6rldshoz kapcsol6d6
kieg6szit6 t6mogat6sra kell alkalmazni.

2

6.S
Ez a rendelet kihirdetdsdt k0vet6 napon ldp hat6lyba 6s az azt k0vet6 napon hat6ly6t veszti.
Saj6kaza" 2015. m6rcius 5.
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A rendelet kihirdetdsre keriilt.
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Saj6kaza, 2015. m6rcius 6.
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