Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. ( XI. 30. ) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról szóló
1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló
1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 10.§ és az azt megelőző
cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szociális célú tüzelőanyag
10. §
(1) A szociális célú tüzelőanyag támogatás során előnyben részesülnek azok az igénylők, akik
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban
részesülők) jogosultak,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén támogatásban részesülhet.
(2) Az Önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.”
2.§
A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.§
Étkezetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki az Sztv 62.§ (1)
bekezdése alapján étkeztetésre jogosult
- a 70. életévét betöltötte, vagy
- egészségi állapota alapján D vagy E minősítési kategóriába tartozik, vagy
- hajléktalan.”
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3.§
A rendelet kiegészül az alábbi 11/A. §-al az alábbiak szerint:
„Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
11/A.§
(1) Az önkormányzat által biztosított ellátási formák:
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás, melyet a Sajókazai Nappali Szociális Központ keretében biztosít,
- családsegítés, melyet a Mucsony és Társult Települései Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
keretében biztosít.
(2) A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani.
(3) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot és a jövedelemigazolást.”

4. §
Záró rendelkezés
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Győrfi Gábor sk.
polgármester

Dr. Szécsi Ottó sk.
jegyző
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