Ladá nybe ne Közsé g Ö n kormá nyzat Ké pvise lő-testü leté nek
1412015. (X. 26.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 512015. (X. 27 . ) önkormányzati rendelet

módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésébena szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény
25. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll, törvény 132. § (4) bekezdés g)
pontjában kapott felhata|mazás alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
512011. (V.26.) önkormány.zati rendeletének 29,§ (1) bekezdése alapján az UgyrendiVagyonnyilatkozattételi, Osszeférhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság
véleményénekkikérésével- a következőket rendeli el:

1.
(,1)

§

Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló{estületének

a

települési

támogatásokról szóló 512015. (ll. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban,
mint: R.) 8. § (2)- (3) bekezdései helyében a következő rendelkezések lépnek:

,,(2)

Rendkívüli támogatásban részesíthetőaz a személy, akinek a családjában az egy főre
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem
haladja meg, egyedálló esetén a250 o/o-ot.
(3)

Különösen méltányosságból rendkívüli támogatásban részesíthető azon személy, aki
önmaga, illetve családja létíenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen: betegség, elemi kár - miatt anyagi
segítségreszorul és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 o/o-át, egyedülálló esetén a 300
o,/ A+ |

/o-óL,

(2) Az R 9 § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(4) Októberlől februárig fűtési támogatás természetben is megállapítható. A támogatás
mértékecsaládonként maximum 10 mázsa, egyedülálló részéremaximum 8 mázsa
tűzifa."
(3) Az R. 10. § - a helyébe a következő rendelkezés lép.
,,10 §

Évente két alkalommal a 60 éven felüli idős személyek, nyugellátásban részesülő
személyek, a 3 vagy több gyermeket nevelő családok, tartósan beteg, sérült gyermeket
nevelő személyek, gyermeket egyedül nevelő személy, azon családok, amelyeknék
gyermeke oktatási-nevelési intézményben tanul, szociális helyzettól fü9getlenül alkalmanként pénzbeli vagy természetbeni ellátásban részesíthető. "

2,§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatálybalépésétkövető nap hatályát veszti.

október 20.

Lőrincz Edit
jegyző nevében és távollétében
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szádvári Erika
aljegyző

A rendelet kihirdetve:
Ladányben e, 2015. október 26.
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