Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2012.(X.25.) önkormányzati rendelete
A felnőtt korúakra és gyermekekre vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól
szóló 10/2006.(VIII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi
LXV. tv. – továbbiakban: Ötv. – 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban Sztv.)
26. §-ának felhatalmazása alapján a felnőtt korúakra és a gyermekekre vonatkozó szociális
gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2006.(VIII.2.) önkormányzati rendelete ( a
továbbiakban: Ör.) módosítására a következő rendeletet alkotja.

1.§.
Az Ör. 3.§. (2) bekezdésében a „Szociális és Közrendvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe
a „Szociális, Kultúrális, Oktatási és Sport Bizottság” szöveg lép.
2.§.
Az Ör. 7.§. (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási
támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - és a
gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve
nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani”
3.§.
Az Ör. 21.§. a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„A Gyvt. 20/A § (1) bekezdése szerinti támogatás - a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek
és eljárás szerint - természetben nyújtható.”
4.§.
Az Ör. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelettel megállapított 1. melléklet lép.

Záró rendelkezések
5.§.
Ez a rendelet 2012. október 26. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő 30. napon hatályát
veszti. A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az Ör. 29.§ (3) (4) (5) bekezdése.

A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2012. október 15.-i Képviselő-testületi ülésén
fogadta el.

Dr. Imri Sándor
polgármester

Dr. Bíró Károly
cimzetes főjegyző

Kihirdetve: 2012. október 25.

Dr. Bíró Károly
címzetes főjegyző

1. melléklet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapítása:
1. Étkeztetésben részesülők esetén a térítési díjak mértéke:
371 Ft/nap

