Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó l
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 4/A-ában, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésben, és 92.§-ában
kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A Szr. 1.§ (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket:
a)

a lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély és köztemetés ellátás
tekintetében a polgármester- Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló rendelete szerint
átruházott hatáskörbenb) a többi ellátás tekintetében a Képviselő-testület
gyakorolja. (továbbiakban: Eljáró Szerv).”
2.§

A Szr. 3.§ (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) A szociális rászorultságtól függő ellátási formák:
a) lakásfenntartási támogatás,
b) átmeneti segély,
c) temetési segély,
d) köztemetés,
e) lakáshoz jutók támogatása,
f) személyes gondoskodást nyújtó ellátások.”
3.§
(1) E Rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Szr. 7.§ -a hatályát veszti.
(3) A már megállapított ápolási díj ügyekben az ellátást 2011. július 31. napjával kell megszüntetni.
(4) E rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő méltányossági ápolási díj megállapítására
irányuló azon kérelmek esetén, ahol az ellátásra a kérelmező a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 43/B. (1) bekezdése alapján jogosult, az ellátás határozott
időre, a kérelem benyújtásának napjától 2011. július 31. napjáig állapítható meg.
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