MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2 /2008. (II. 20.) rendelete a
a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 8/2007. (VI. 1.)
rendelet módosításáról

Magyargéc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló - többször módosított - 1993. évi III. törvény
(továbbiakban Sztv.) rendelkezéseinek megfelelően a szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 8/2007 (VI. 1.) rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A rendelet 2. §--ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„2. § (4) A támogatási kérelmekhez szükséges jövedelemhatárok megállapítása az
Sztv.10. §-a alapján történik.”
2. § A rendelet 12. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.
3. § A 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„l3. § (1) Lakásfenntartási támogatásban részesíthető a kérelmező, ha családjában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét és a lakásfenntartás indokolt havi költsége eléri a háztartás
összjövedelmének 30 %-át.”
4.§ A rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § Temetési segély nyújtható a Sztv. 46. §-ának rendelkezései szerint, amelynek
elbírálásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.”
7. § A rendelet 25. §-a a következők szerint módosul:

„Köztemetés
„25. § A köztemetésről
gondoskodik.”

a polgármester a Sztv. 48. §-ának rendelkezései szerint

6. § A rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolása
26.§ Az Sztv. 54.§-a szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolására a
jegyző szociális rászorultság alapján Hatósági bizonyítványt állít ki”
7. §. A rendelet 27. § c. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lép, és kiegészül a d) ponttal:
„27. § c) Egyedül élő nyugdíjas és rokkantnyugdíjas esetén a nyugdíjminimum 250 %át nem éri el.
d) További jogosultsági feltétel, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének
mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.”

8. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Magyargéc, 2008. február 19.
Cservenák Zsuzsanna

Velki Róbert

körjegyző

polgármester

A rendelet kihirdetve 2008. február 20-án.
Körjegyző
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