NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2018. (I.31.)
önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2016. (X.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Záradék:
A rendelet megalkotás napja: 2018. január 29.
A rendelet kihirdetve: 2018. január 31.
A rendelet hatályba lépett: 2018. február 01.
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Nagylak 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. §
Nagylak Község Önkormányzati Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 11/2016. (X. 26.) számú rendelete (továbbiakban Rendelet) 9. §-a az alábbi új (4) –
(6) bekezdésekkel egészül ki és a jelenlegi (4)-(6) bekezdés számozása (7)-(9) számozásra módosul:
„(4) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben azon szociálisan rászoruló kérelmezőnek, akinél a
kérelem az élelmezési költségek csökkentésére irányul, jövedelemhatárra való tekintet nélkül
természetbeni ellátás formájában, munkaszüneti napokon és hétvégeken meleg étkezés biztosítható
az étkezési térítési díj (720,-Ft) 54%-a (390,-Ft) mértékéig. A meleg étkezést a jogosult a szolgáltató
által történő kiszállítást követően otthonában fogyaszthatja el.
(5) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a szociálisan rászorult személyt, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint, aki 65. életévét betöltötte, vagy
korhatárra tekintet nélkül egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége,
szenvedélybetegsége, hajléktalansága indokolja, és az étkezését önmaga részére nem képes
biztosítani.
(6) A jogosult az étkeztetési ellátás igénybevételét a jelenléti ív aláírásával igazolja.
2. §
A Rendelet 9. § (4) – (6) bekezdésének számozása (8) – (10) számozásra változik.
3. §
(1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Nagylak, 2018. január 31.

Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2018. január 31. napján kihirdetve.
Nagylak, 2018. január 31.
Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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