
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének ……/2016.(…...) 
önkormányzati rendelete a szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 

12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelettel, a 15/2015.(VIII.31.) önkormányzati 
rendelettel módosított 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzati Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdése alapján származtatott jogalkotói hatáskörben eljárva, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. (a 
továbbiakban: Sztv.) 1. § (2) bekezdésének, 10. § (1) bekezdésének, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjának, 32. § (3) bekezdésének, 92. § (1) bekezdésének, 115. § (3) bekezdésének, valamint 
132. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a szociális alapellátások helyi szabályozásáról 
szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
 
1. § A Rendelet 2. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4a) A jegyző jár el az 1. § 2 bekezdés a), bf), bg) pontjaiban rögzített ellátások 
elbírálása során a közbenső intézkedések meghozatalában.” 
 
2. § A Rendelet 8. § (2), (3), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. § (2) A rendszeresen nyújtott települési lakhatási támogatás megállapításának 
feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a kérelem 
benyújtását követő 8 napon belül felkeresi az ISZEK-et. 
 
(3) Az ISZEK a kérelmező lakóhelyén helyszíni szemlét tart, és javaslatot tesz a 
települési lakhatási támogatás természetbeni, vagy pénzbeli formában történő 
megállapítására, illetve a folyósítás időtartamára. A kérelem csak a javaslat birtokában 
bírálható el.” 
 
3. § A Rendelet 8. § (4)-(7) bekezdése hatályát veszíti. 
 
4. § A Rendelet 12. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„12. § (9) Amennyiben a kérelmező, illetve a jogosult a felszólításnak a megadott 
határidőben önhibájából nem tesz eleget, illetve a határidő módosítását nem kéri, a 
jegyző javaslatot tesz az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottságnak a támogatás 
folyósításának megszüntetésére”. 
 
5. § E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba, 2016. március 2. napján hatályát 

veszíti. 
 
 
   Tanács Gábor     Dr. Fodor Ákos 
    polgármester            jegyző 
 
 



Z á r a d é k :  
 
 
 
A rendelet kihirdetése 2016……………... napján megtörtént. 
 
 
 
 
 Dr. Fodor Ákos 
               jegyző 


