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Tárgy: Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) rendelet módosítása
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Szociális Bizottsága

Tisztelt Képviselő-testület!

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009.  szeptember  30.  napján 
megtartott  ülésén  foglalkozott  a  pénzbeli  ellátások  kifizetésének  kérdésével.  Az  akkor 
megfogalmazottaknak megfelelő tartalmú rendeletmódosítás-tervezet elkészült. 

A pénzbeli  ellátásokat  kifizető,  folyósító  szerv  (Enying  Város  Szolgáltató  Intézménye) 
vezetőjétől  kapott  tájékoztatás  alapján  az  intézmény  felkészült  a  jogszabályváltozásból 
eredő feladatok elvégzésére.

Mindezekre  tekintettel  javaslom  a  Tisztelt  Képviselő-testületnek  a  mellékelt  –  Enying 
Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2009. október 19. napján 
megtartott ülésén megtárgyalt és a 147/2009. (X. 19.) számú határozata alapján elfogadásra 
javasolt – rendeletmódosítás-tervezet elfogadását, melyhez az SZMSZ 13. § (3) bekezdés a) 
pontja alapján minősített többség szükséges.

Enying, 2009. október 21.

Tisztelettel:

Mihályfi Gábor
      aljegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) 
számú rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §.  (1)  bekezdésében,  valamint  a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 
10.  §  (1)  bekezdésében,  25.  §  (3)  bekezdésében,  32.  §  (3)  bekezdésében,  37/D.§  (3) 
bekezdésében, 38. § (1) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. §-ában, 45. § 
(1)  bekezdésében,  46.  §  (1)  bekezdésében,  48.  §  (4)  bekezdésében,  50.  §  (3) 
bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) rendeletét (a továbbiakban: R.) 
az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 6. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  A pénzbeli  ellátásokat – a (6)  bekezdésében foglaltak kivételével  –  postai  úton,  vagy lakossági 
folyószámlára történő utalással kell a jogosult részére kifizetni.
(6) Azonnali intézkedést igénylő esetben (pl.: rendkívüli átmeneti segély) a pénzbeli ellátásokat kifizető, 
folyósító szerv (Enying Város Szolgáltató Intézménye) házipénztári kifizetéséről kell intézkedni.

2. §

(1) A rendelet 2009. november 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. október.
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