Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról
szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Baj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7)
bekezdésben, 58/B. § (2) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a),
d), g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló
3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 10.§ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) Időskorúak települési támogatására jogosultak a 65 év feletti, a településen
életvitelszerűen lakó személyek jövedelemtől függetlenül, minden év decemberében egy
alkalommal, természetbeni vagy pénzbeli formában.”
2.§ A R. 10/A.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege gyermekenként 6.000,- Ft.”
3.§ A R. a következő 10/B.§-al egészül ki:
„10/B.§ (1) Gyermekek karácsonyi települési támogatására jogosult a baji lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező és a Baji Német Nemzetiségi Óvodába vagy Bölcsődébe járó,
vagy a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolába tanuló gyermek, minden év
decemberében egy alkalommal, természetbeni formában.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege gyermekenként 2.500,- Ft.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt támogatásra jogosultak kérelem benyújtása nélkül részesülnek
a támogatásban.”
4.§ A R. a következő 10/C.§-al egészül ki:
„10/C.§ (1) Közfoglalkoztatottak karácsonyi települési támogatására jogosult az
önkormányzat alkalmazásában lévő baji lakóhellyel rendelkező közfoglalkoztatott
jövedelemtől függetlenül, minden év decemberében
a) egy alkalommal természetbeni formában, és
b) egy alkalommal meleg étel adása formájában.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás összege személyenként 5.000,- Ft.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt támogatásra jogosultak kérelem benyújtása nélkül részesülnek
a támogatásban.”
5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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