Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 17.) önkormányzati
rendelete
Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2007. (V.3.) ökt. rendelet módosításáról.
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében, 44. § - 45. §-ában, 46. § (3) bekezdésében,
48. § (2)-(4) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 50. §- ában, 51. § (2) bekezdésében, 52. §
(1) bekezdés n.) pontjában, 53. § (1)-(3) bekezdésében, 57. § (1)-(2) bekezdésében, 59. § (2)
bekezdésében, 68. § (2)-(3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében, 120.
§ (1) bekezdés d.) pontjában, 143. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (V.3.) ökt. rendeletének 2. sz. mellékletét az alábbiak
szerint módosítja:
1. Polgármester: „köztemetés
temetési segély
szociális kölcsön – temetés és elemi kár esetén
önkormányzati segély” szövegrész helyébe a
„települési támogatás
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
szociális kölcsön – temetés, elemi kár, közüzemi számla kiegyenlítése, ha a kikapcsolás közvetlen
veszélye fenyeget
idősek egyszeri támogatása” szövegrész, a
2. Szociális Bizottság:
„- önkormányzati segély
- szociális kölcsön
- kamatmentes kölcsön - lakásfelújításra
- fiatal házasok lakásszerzésének egyszeri támogatása
- újszülöttek egyszeri pénzbeli támogatása
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- térítési díjkedvezmény gyermekétkeztetéshez.”
szövegrész helyébe a
„rendkívüli települési támogatás
települési támogatás
szociális kölcsön
gyógyszertámogatás
kamatmentes kölcsön - lakásfelújításra
fiatal házasok lakásszerzésének egyszeri támogatása
újszülöttek egyszeri pénzbeli támogatása
térítési díjkedvezmény gyermekétkeztetéshez” szövegrész kerül.
2. §
3. számú mellékletben az
„átmenti segély” szövegrész helyébe a „települési támogatás” szövegrész kerül.
-„elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra benyújtott kérelmeket” szövegrész törlésre

kerül.
3. §
8. számú melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:
„041120
Földügy igazgatása”
4.§
Ez a rendelet 2015. április 20. napján lép hatályba.

Szentkirály, 2015. április 17.
Szabó Gellért
polgármester

dr. Lajos Krisztina
jegyző

Kihirdetve: 2015. április 20 -án.
dr. Lajos Krisztina
jegyző

Indokolás
1. §-hoz: 2. számú melléklet aktualizálását tartalmazza, a helyi szociális rendelet módosítása
indokolja.
2. §-hoz: 3. számú melléklet aktualizálását tartalmazza, a helyi szociális rendelet módosítása
indokolja.
3. §-hoz: mezőőri szolgálat megalakítása miatt ezen kormányzati funkcióval bővül az
önkormányzat feladatai.
4. §-hoz: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

