Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012.(II.09.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátási formák és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
8/2007 (VIII.1.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §, 32.§ (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d)
pontjában, a 37/A. § (3) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §. A szociális ellátási formák és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2007 (VIII.1.)
számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 7. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az Szt. 37/A.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt együttműködési kötelezettség
teljesítésére az Önkormányzat az Oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálatot
(továbbiakban Szolgálat) jelöli ki.”
2. § A Rendelet 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„7. § (7) Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult
személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján.
a) gyermeket vár, vagy
b) egyedülélő és egyedülálló, vagy
c) tartósan beteg vele közös háztartásban élő ott bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozóját ápolja, és az Szt. 41.§ (1) bekezdése alapján ápolási díjra
nem jogosult, vagy
d), mentális állapota, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban
való részvételét akadályozza vagy kizárja.”
3. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az Szt. és a Gyvt. által hatáskörébe utalt:
a) ápolási díj járadékának méltányossági megállapítással
b) átmeneti segély megállapítással
c) nem rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítással
d) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás keretében az étkeztetés- és házi
segítségnyújtással
kapcsolatos hatásköreit a Jóléti és Közösségi Bizottságra ruházza át.”
4. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Bokod Község Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, amelynek
tagjai: Képviselő-testületi tagok, háziorvos, védőnő, helyi Vöröskereszt vezetője, és a Bokodi
Nyugdíjas Klub képviselői.”
5. § Hatályát veszti a Rendelet 8. §-a.
6. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését
követő 2. napon hatályát veszti.
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