K i v o n a t a Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 19-i
rendes, nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl

Kuncsorba Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
5/2012.(IV.20.) sz. rendelete
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Képviselı-testület Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009.
(IX.6.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja.
1. §

(1) Az Ör. 5. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:

„Az aktívkorúak ellátására jogosult személy, köteles a támogatás felvétele céljából
– amennyiben annak folyósítása nem folyószámlára történik – az elıírt helyen és
idıben megjelenni, kivéve, ha ezen kötelezettségét indokolt esetben (betegség,
munkaviszony létesítése) nem képes teljesíteni.„
(2) Az Ör. 5. §. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

„Amennyiben az aktívkorúak ellátására jogosult a foglalkoztatása befejezése után
15 napon belül bejelenti foglalkoztatása megszőnését, az egyéb feltételek fennállása
esetén, a foglalkoztatás befejezését követı napig visszamenılegesen kerül az
aktívkorúak ellátásának folyósítása megállapításra. A határidı elmulasztása esetén
az ellátás folyósításának kezdı napja a bejelentés napja.”
2. §

Az Ör. 26. § (3) bekezdése az következı francia bekezdéssel egészül ki:
- lakásfenntartási támogatás
3. §
Az Ör. 12. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„A felnıtt korúak átmeneti segélyének összege esetenként 2.000,-Ft-nál kevesebb
és 8.000,-Ft-nál több nem lehet.”
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4. §

Hatályát veszti az Ör. 2.§ (1) bekezdése, az Ör. 7.§-a, 8.§-a, 9.§, 10.§-a, az Ör. 22.§ (1)
bekezdése, az Ör. 26.§ (1) bekezdésének elsı francia bekezdése (lakásfenntartási támogatás)
szövegrész.
5.§

E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba.

K.m.f.
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