
HERÉD rÖzs Éc ÖxroRvtÁNyzere rÉpvr spro-rp s rÜrprÉxEr
3l20I2.(I.3 i ') önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól sző|ő 4120Í1. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáró1

Heréd Község Önkormányzataa szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993' évi III.
törvény 10. $ (1) bekezdésében,25' $ (3) bekezdése b) pontjában, 32. $ (3) bekezdésében, valamint
92. $ (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 8. $ (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális
ellátások helyi szabáIyairől szó1ó 412011. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításara a
következőket rendeli el:

1. $ A szociá1is ellátások hely szabá|yaitől szóló 4l20II. (II.15.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 3. Aktív koruak ellátása 3. $ (1) bekezdése helyébe a következő 3. $ (1) bekezdés
lép

''3.$ 
(1) Az aktív koruak ellátrísa keretében a foglalkoztatást helyettesítő támogatást (FHT), és a

rendszeres szociális segély (RSZS) a körjegyző az Szt.33-37lC. $-ai szabályai alapján
áIlapítja meg és folyósítja, és a jogosultság feltételeit évente felülvizsgálja.''

2. $ A R. 4. Lakásfenntartási támogatás 4' $ helyébe a követke ző lép:
,,4. $ A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatos hatáskört aZ

önkormányzatkoqegyzője gyakorolja a Szt. 38. - 39. $-ában szabtlyozottak szerint'''

3. $ A R' 7' Temetési segély 7. $ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (3) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének I)oÁ-a,
1 1.200,- Ft."

4' $ A R. 1. me11ékletének a) pontja Szociális étkeztetés térítósi díja helyébe a következő rendelkezés
lép:

,, a) Szociális étkeáetés (norma*önköltség-normatíva + ÁFA) bt.345 Ft/ebéd''

5. $ (1) Ez a rendelet _ a (2) bekezdésben fog1alt kivétellel - 2012. február 1-jén lép hatályba,
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazntkell.

(2) A rendelet 4' $-a 2012. március 1- jén Iéphatályba.
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A rendeletet z0Iz-januar 31. napjan kihirdettem.
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