
Kisbárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7 /2015.( X.27.) önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Kisbárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének d) 

pontjában Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a települési 

támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

2/2015.( II.20) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak szerint  rendeli el: 

 

1.§ 

 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 2/2015.( II.20.) önkormányzati rendeletének 4. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

A jogosult részére - az e rendeletben meghatározott feltételek szerint – települési támogatásként 

   a) lakásfenntartási támogatás; 

b) krízis helyzet kezelése 

ba) rendkívüli települési támogatás 

c) természetbeni támogatás 

ca) házi segítségnyújtás, 

cb) szociális étkeztetés, 

cc) Időskorúak támogatása, 

cc) karácsonyi csomag. 

 

2.§ 

 

A Rendelet II. fejezetének címe az alábbiak szerint változik:  

Települési támogatások 

II. fejezet 

Lakásfenntartási támogatás 

 

3.§  

 

A Rendelet IV. fejezet Természetbeni juttatások címei  az alábbiak szerint változnak:  
(1) A 12. § „1. Házi segítségnyújtás” szövegrész helyébe a „12. § Házi segítségnyújtás” 

szövegrész lép.  

(2) A „2. Szociális étkeztetés” szövegrész helyébe a „12/A§ Szociális étkeztetés” szövegrész lép. 

4.§ 

 

A Rendelet a következő 12/B és 12/C §-okkal egészül ki:  

12/B. § 

Időskorúak támogatása 

(1) Az önkormányzat azon személyek számára, akik 2015. évben betöltik 60.  életévüket, 

személyenként egyszeri  10.000.- Ft összegű támogatást biztosít, melyet az Idősek Estje 

rendezvény keretében ad át.  



(1a) A támogatásra jogosultságot a népesség nyilvántartó program alapján állapítja meg a 

az igazgatási ügyintéző.  

 

12/C.§ 

Karácsonyi támogatás 

 

Az önkormányzat a településen élő személyek részére 3.000.- Ft értékig  tartós 

élelmiszercsomagot biztosít.   

  

5.§ 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

                   Kolonics Mária Edit                                             Demjénné Mustos Beatrix 

                         alpolgármester                                                            jegyző 

 

A rendelet kihirdetve:  

Kisbárkány, 2015.október  27.                                                   Demjénné Mustos Beatrix 

                                                                                                                 jegyző  

 

 


