CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134.§. g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 25/2013.(XII.20.) (továbbiakban: rendelet) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Rendkívüli települési támogatás
6.§
(1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem – a (3) bekezdés kivételével- nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
b) a 8.§ alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás esetén a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 400%-át.
(2) Az (1) bekezdés alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként
maximum 10.000 Ft-ig terjedhet. Egy naptári éven belül ugyanazon kérelmező évi támogatásának
együttes összege nem haladhatja meg a 70.000 Ft-ot, kiskorú gyermeket nevelő családok esetében a
80.000 Ft-ot.
(3) A Polgármester rendkívüli települési támogatásban részesítheti egyedi kérelem alapján
méltányosságból, évente kettő alkalommal a kérelmezőt jövedelmi helyzetére való tekintet nélkül,
szociális körülményeinek figyelembevételével alkalmanként jelentkező többletkiadások esetén, így
különösen
a) betegséghez,
b) halálesethez,
c) elemi kár elhárításához,
d) közüzemi díjak kifizetéséhez,
e) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
f) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
(4) A (3) bekezdés alapján nyújtott támogatás éves összege – az (5) bekezdésben foglaltak
kivételével - nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
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(5) Elemi kár esetén, ha az ingatlan lakhatatlanná válik, vagy a család létfenntartásának biztosítása
veszélybe kerül a rendkívüli települési támogatás összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének ötszöröséig terjedhet.
(6) A (3) bekezdésben meghatározott szociális körülmények alátámasztása érdekében a
Polgármester elrendelheti környezettanulmány készítését.
(7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon
terjeszthető elő.”
2.§
A rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Közösségi ellátások
27.§
A képviselőtestület az Szt. 65/A. §-ában meghatározott közösségi ellátásokat a törvényi szabályok
szerint biztosítja.”
3.§
A rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Támogató szolgáltatás
28.§
A képviselőtestület az Szt. 65/C. §-ában meghatározott támogató szolgáltatást a törvényi szabályok
szerint biztosítja.”
Záró rendelkezések
4.§
(1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti a rendelet 9. § (7) bekezdése valamint a rendelet 26. §-a.

Celldömölk, 2019. február 13.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2019. február 14.
Farkas Gábor
jegyző

