Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016./VI.20./ 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) 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. §
(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő
személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és önmaga vagy családja
létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be vagy
b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy
c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint
folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik
vagy
d) önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott
fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy
e) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem
tud kiegyenlíteni, vagy
f) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez
kapcsolódó kiadásai keletkeztek.”
3. § E rendelet 2016. július 1. napon lép hatályba.
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