Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
10/2004.(IV.20.) rendelete
Szécsény város szociális- és gyermekvédelmi támogatások
ellátási rendjérıl szóló – többször módosított –
22/2003.(X.30.) számú rendelet módosítására
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 22/2003.(X.30.) számú,
Szécsény város szociális- és gyermekvédelmi támogatások ellátási rendjérıl szóló
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
A rendelet hatálya kiterjed Szécsény város közigazgatási területén élı
a) lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárokra,
b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezı bevándoroltakra,
c) letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
e) az Sztv. 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre,
f) továbbá az Sztv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a
fentiekben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı
országoknak a külföldi beutazásáról, Magyarországi tartózkodásáról és
bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. tv. rendelkezései szerint jogszerően
Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is,
g) valamint az Sztv. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott idıskorúak járadéka és a
41. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében kiterjed az
Európai Gazdasági Térség állampolgárárára és – a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. módosításáról szóló 2001. évi
LXXXIX. Törvényben meghatározott feltételek mellett – a harmadik államból
származó hozzátartozójára.”
2. §
A Rendelet 5. § (10) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:
„(10) A folyósítás kezdı idıpontja a kérelem benyújtásának napja.”
3. §
A Rendelet 8. §-a kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel, ezzel a Rendelet eredeti (8)
bekezdése értelemszerően (9) bekezdésre változik:
„(8) Bejelentési kötelezettség terheli az ápolási díjra jogosultat, ha a jogosultsági
feltételekben változás áll be. Tekintettel arra, hogy az ápolási díj szolgálati idınek
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minısül, ezért az ápolási díj juttatásának ideje alatt végzett munkavégzés elızetes
bejelentése kötelezı, valamint a jövedelmi viszonyok megváltozása, illetve ha az ápolt
a folyósítás ideje alatt vált jogosulttá a fogyatékossági támogatásra.”
3. §
A Rendelet 9. § (7) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A (3)-(4)-(5) bekezdés szerinti mértéktıl rendkívüli élethelyzetekben, ilyen a
természeti katasztrófa (tőzeset, belvíz, robbanás) okozta károk enyhítése, tragikus
szerencsétlenség (közúti, vasúti, légi és vízi balesetek), hosszantartó súlyos betegségek
gyógykezelésének enyhítésére, jövedelmi és vagyoni viszonyaitól függetlenül, el lehet
térni. Azonban ebben az esetben a 3. § (4) bekezdésében elıírt igazolásokat csatolni
kell.”
4. §
A Rendelet 10. § (3) bekezdésének utolsó mondata a törlésre kerül.
5. §
A Rendelet 12. § (5) bekezdésének utolsó mondata törlésre kerül.
6. §
A Rendelet 15. § (2) bekezdésének utolsó mondata törlésre kerül.
7. §
Ezen rendelet hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı
csatlakozásról szóló nemzetközi szerzıdést kihirdetı törvény hatálybalépésének
napjától.
Szécsény, 2004. április 19.
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