Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2015.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bakonykoppány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. §
Bakonykoppány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni
támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
rendelet) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Települési támogatás
a) a létfenntartási gondok enyhítése;
b) a lakhatás támogatása;
c) születési támogatás
d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
céljából nyújtható.”

2. §
A rendelet 10. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (5) Elemi kár, valamint tartós betegség vagy rokkantság esetén e támogatás
jövedelemhatárra tekintet nélkül adható egy naptári évben belül egy alkalommal, mértéke
nem haladhatja meg a legkisebb öregségi nyugdíj 250 %-át.”

3. §
A rendelet 12. §-a a következő 12/A. §-sal egészül ki:
7. Születési támogatás
„12/A. § (1)Bakonykoppány községben az állandó bakonykoppányi lakos szülők, akik
életvitelszerűen Bakonykoppány községben laknak, újszülött gyermekük születését követően
gyermekenként 50.000.-Ft összegű születési támogatásra jogosultak.
(2) A születési támogatást bármelyik szülő kérheti, a kérelemhez a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát kell bemutatni.
(3) Különélő szülők esetén a támogatás csak a gyermek gondozására jogosult állandó
bakonykoppányi lakos szülőnek állapítható meg, ha életvitelszerűen Bakonykoppány
községben lakik. Ebben az esetben a támogatást a gondozásra jogosult szülő kérheti, s a
támogatást az ő kezeihez kell kifizetni.
(4) A támogatás megállapítását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.”

4. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tekán István
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2015. július 31.

Horváth Mária
jegyző

Horváth Mária
jegyző

