RENDELTTERVEZET
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2016. (XII.__.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Enying Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § A települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 33. § (1) bekezdése helyébe az
alábbi szöveg lép:
„33. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére a 4.§ (2) bekezdés a)-b) és d)-g)
pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja az Enyingi Egyesített
Szociális Intézményben (a továbbiakban: ESZI), valamint a 4.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti
szakfeladatot biztosítja az Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ útján.”
2. § Az ÖR. 34. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(2) A kerekasztal létszáma 11 fő, tagjai:
a) Enying Város Polgármestere,
b) Enying Város Önkormányzat Humán Bizottságának elnöke,
c) Enyingi Egyesített Szociális Intézmény vezetője,
d) Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője,
e) Enyingi Városi Bölcsőde vezetője,
f) Városunkért Közalapítvány elnöke és a
g)Társulás tagönkormányzatainak képviselői.”
3. § Az ÖR. 34. §(3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A kerekasztal elnöke Enying Város Polgármestere. A kerekasztal legalább évente egy
alkalommal ülést tart. Döntéseit jelenlévő tagjainak többségi szavazatával hozza meg,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kerekasztal működése során az ügyviteli
feladatokat az Enyingi Polgármesteri Hivatal látja el.”
4. § Az ÖR. 35. § (2) bekezdésének „a szociális” szövegrésze helyébe „az” szöveg kerül.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon a hatályát
veszti.
Viplak Tibor

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

polgármester

jegyző

Kihirdetve: 2016. december „___”.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző
Záradék:
A rendelettervezet társadalmi egyeztetése 2016. november 24. – 2016. november 29. napjáig
az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.
Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.
Enying, 2016. november ……

