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(l)

lhatalmazds alapj6n, Magyarorsz6g helyi
. tdrv6ny 13.$ (1) bekezd6s 8' pontj6ban
oket rendeli el:
1.$

szem6lyes gondoskod6st
Hat11y1tveszti apenzbeli6s termdszetben nyrijiott szoci6lis 6s egyes
rendelet)
enatasomol sz6l6 312014. (II.05.) dnkorm6nyzati rendelet (tov6bbiakban:
"y.:to
(l)7.$ (2) bekezd6se,
(2)13.$ (4) 6s (5) bekezd6se,
(3)la.$-1 8.$-ai.

2.$

(1) A rendelet 7.$ (1) bekezdes6ben az,,6nkorminyzati seg6ly" szdvegr6sz hely6be
,,telepiil6si tdmogat6s" l6P.
cimsz6
(2) rendelet ,,1. oikorm6ny zati segely" cimsz6 hely6be ,,1. telepiil6si t6mogat6s"
l6p.

i

3.$

A rendelet 9.$ hely6be az alilbbi rendelkez6s l6p:
9.$ A telepiil6si tfmogat6s form6i:
a) rendkiviili telepiil6si t6mogat6s,
b) gy6 gyszertiimo gat6s,
c) temet6si t6mogat6s.

4.$
A rendelet 10.$-a hely6be az alilbbi rendelkez6s l6p:

(l)

forc
Rendkivtili telepiil6si t6mogat6sra jogosult az a szem6ly, akinek csal6dj6ban az egy
jut6 jdvedelern az ciregs6gi nyugdij mindenkori legkisebb 6sszeg6nek 130%-6t nem
haladja meg.

(2) A tiiennyolcadik 6let6v6t be nem t61t6tt gyermek rlsz€re benyirjtott k6relem eset6ben
rendkivtili telepiil6si t6mogat6s nyujthat6 annak a gyermeket nevelo sziil6nek, akinek az
egy f6re jut6 havi csat6di jOvedelemhatara nem haladja meg az oregs6gi nyugdij
mindenkori legkisebb dsszeg6nek l50yo-6t, amennyiben az S^. 45.$ (4) bekezd6se
szerinti l6tfenntart6s6t vesz6ly eztetl rendkiviili 6lethelyzetbe ker0lt.
(3 ) Rendkiviili teleptil6si trimogat6s nyrijthat6 :
a) 6lelmiszerre,

b) ruhanemrire,
c) gyermek int6zm6nyek 6tkez6si t6rit6si dijanak megfizet6s6re,
d) tan6vkezd6shez,
e) tiizel6re, lak6skiilts6gekre.
(4) A kifizetett t6mogat6s dsszege 6vente a 15.000 Ft-ot nem haladhatja meg'

2

(5) A kdrelmez6nek

a k6relemben

indokolnia kell a rendkivi.ili teleptil6si t6mogat6sra val6

i
s) 6ldozata lett,

s.$
kez6s l6P:

A
A
K

t6mogat6sra val6 jogosults6gr6l 1
at6sk<iiben azlgazgathsi 6s Kisebbs6gi

Bizotts6g ddnt.

6.$
azalihbirendelkez6s l6P:
A
Ak6rttelepiil6sit6mogat6sraval6jogosults6grola
6n,6trvhtu:ott hatdskriib"n u"lgazgatasi 6s Kisebbs6gi
K
Bizotts6g ddnt.
7.$

19.$A polg6rmester
eltemettet6s6r6l

ez6s l6P:

A rendelet

az elhunyt szem6ly kdzkorts6gen val6
helyben szokdsos legolcs6bb temet6si

m6don tdrt6nik.

8.$

Ez a rendelet 2015. m6rcius 01. napjan l6p hat6lyba'
hely6be
(2) A rendeletben ott ahol ,,dnkorm6nyzati seg6ly" kife3ez6s szerepel,
"telepiildsi
t6mogat6s" l6P.
tekintettel
(3) Nem 6llapithat6 meg e rendelet alapj6n szabillyozott.titzelore,lak6sktilts6gekre
28'
til6sl t6mogat6s annak a szem6lynek, akinek az Sn'. 2015. februar
6s (5) bekezd6sdben foglaltak alapifun megdllapitott
38.$
t6mogat6sra va16 j ogosults6ga fenn6ll.

(l)

s

O)

Saj6kaza, 2015. februir 27.
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