
K6riistet6tlen Kiizs6g Onkormdnyzata
2/2015. (II. 20.) itnkorm{nyzati rendelete

a p6nzben 6s term6szetben nyfjtott szocidlis ellitisok helyi szabilyair6l sz6l6
1ll2013. (XI. 27.) iinkorminyzati rendelet m6dosit6sdr6l

K&iistetdtlen Ktizsdg onkormdnyzatanak K€pvisel6-testiilete a szocialis igazgat6sdl €s

szocielis ell.it6sokr61 szol6 1993.6vi Ill. tdrv€ny 132 $ (4) bekezd6s g) pontjaban kapott

felhatalmazris alapjrin, Magyarorsz6g helyi dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. evi CT'XXXIX'

tijNeny 13. $ (1) bLkezd€s 8a. pontjaban meghat6rozott feladatkdr€ben eljrirva a kijvetkez6ket

rendeli el:

1, $ A pdnzben 6s termeszetben nyijtott szocirilis ellitrisok helyi szab6lyair6l s2616 1ll20l3'
(Xi. Zi.) ontonnrinyzati rendelet (a tov6bbiakban: Or.) 2. $-a helydbe a kdvetkez6

rendelkez6s l6p:

,,2. $ Ha e rendelet m6skdnt nemszab|lyozza, szoci6lisan raszorultnak kell tekinteni azt

a) az egyedil616 szemdllt, akinek a havi nett6 j6vedelme nem haladja meg az dregsdgi
n1'ugdij mindenkori legkisebb ttsszegdnek a 110 yo-6t'
' - 

i) az egyeditill6 szem6\'t, akinek a havi nett6 jdvedelme nem haladja meg az dregs6gi

nyugdij -iod"oko.i legkisebb i;sszegdnek a lo5 yo-6t,6s tart6sra kdteles 6s kdpes kiizeli

hozz{taftoz6:a nincs,
c) akinek a csal6dj6ban az egy lote jut6 havi nett6 jtivedelem nem haladja meg az

Oregs6gi nyugdij mindenkori legkisebb dsszegenek IOO oh-^t,6s tartdsra ktiteles ds k6pes

k'znli hozzitartoz6ja ntrrcs."

2. $ (1) Az Or. 3. $ (2) bekezd6se a) ponjta helyebe a kdvetkez6 rendelkezds 16p:

,,a) rendkiviili telepiil6si t6mogatds."

(2) Az Or. 3. $ (3) bekezd6s c) pontja helydbe a kdvetkez6 rendelkezds 16p:

,,c) rendkiviili telepiil6si tdmogatrs."

3. $ Az 6r. 6. $ (3) bekezdese a kovetkez6, ,t) ponttal egdsziil ki:

,,k) kdzfoglalkoztatfus esetdben munkaszerzddes, vagr a munkiltat6 igazolisa "

4. g (1) Az 0r. 9. $ (1) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,(l) A ldtfenntart st veszd,lye?j.etb rendkiviili dlethelyzetbe kedilt, valamint az

id6szakosan vagy taf6san ldtferurtartdsi gonddal kiizd6 szem€ly €szdre az Ol,koti\6nyzat
rendkivili telepiil6si t{mogat6s nyrijt."

(2) Az &.9. $ (2) bekezdes c) pontja hely€be a kdvetkez6 rendelkezds ldp:

,,c) rendszeres penzellitrisa 90 napon beliil megsz0nt a k6relmezdnek fel nem r6hat6

okb6l,"
(3) Az Or. 9. $ (3) bekezdds felvezet6 szdvege helydbe a kovetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(3) Rendkiviili telepiil6si t{mogatfs adhat6 kiildniisen:"
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(4) Az Or. 9. $ (3) bekezdes e) pontja helydbe a kdvetkez6 rendelkezds 16p:

,,e) temetdsi kiiltsdgek firwrszirozas6ra, a haldl€setet kiivet6 3 h.6napon beliil, halofii
anyakdnyvi kivonat ds temet€si sz6mla bemutatlsa mellett."

5. $ Az Or. 10. $-a hely6be a ktivetkez6 rendelkezds 16p:

,,10. S (1) A rendkiviili telepiil6si tfmogatis dsszege eseti jelleggel alkalmank€nt, vagy
meghatdrozott id6szakm havi rendszeressdggel legfeljebb 10.000 Ft.

(2) Az eseti jelleggel megrillapitott rendkiviili telepiildsi t6mogatis a hatilozat
k6zbesit6sdt kiivet6 legk6s6bb h,irom munkanapon beliil kedil foly6sitdsra.

(3) A meghat6rozott id6szakra havi rendszeress6ggel megillapitott rendkiviili
telepiil6si timogat{s els6 alkalommal a h^titoz l kezbesit6s6t kdvet6en legk6s6bb
hirom munkanapon beliil' a tovdbbi alkalmak eset6n a h6nap 5. napjdig keriil
foly6sitdsra."

6. $ Az Or. 11. $-a hely6be a kiivetkez<i rendelkezds 16p:

,,11. $ A rendkiviili tel€piil6si timogatds felhasznrilas6t az iinkorm,nyzati hivatal szocialis
igazgatdsi feladatokat e116t6 szeryezeti egysdge jogosult ellen6rizni. A rendkiviili telepiil6si
tdmogat6s jogosultja a nevdre sz6l6 szinla, a 9. $ (3) bekezdds c) pontjaban tigzitett
felhaszndl6s esetdn a p6tolt okimt bemutatriseval kdteles igazolni a rendkiviili telepiil6si
t{mogat6s hatdxozatnak megfelel6 felhasznril6s6t."

7. S Hat6ly6t veszti
l. az Or. 3. $ (2) bekezles U potttja
2. azOr.3. $ (3) bekezdds a) pontja
3. azOr.7. g-a.
4. az Or. 8. $-a.
) .  ztz ut.  lJ.  a-4,
6. az Or. 16. S-a.

8. $ A Kdpviselii-testiilet ds szeNei szervezeti 6s miikiiddsi szab6lyzattu6l sz6l6 19/2014. (Xl.
26,) iinkotmi.'ot",at relodelet 2. melldl<.lete az l. melldklet sz ir'tt m6dos.ul

9. S (1) Ez a rendelet 2015. m6xcius l-jdn l6p hatalyba, 6s 2015. mdrcius 2-6n hat6ly6t veszti
(2) Ez a rendelet a Ceglddi Kitzits Onkom6nyzati Hivatal hirdetotibl6jrin k6t napra

ldndn6 ki friggesztdssel keriil kihirdetdsrc.
(3) Ez a rendelet a kihirdetdssel egyidejiileg kiizzdtdtelre kedil a k6rdstetdtleni kdzsdgh.ia

hirdet6tlbl6j 6n.
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K6rtjstet6tlen Kdzs6g Onkorrninyzatinak a p6nzben 6s term6szetben nyfjtott szociilis
ell6tisok helyi szabilyair6l sz6l6 lll20l3. Q . 27.) iinkorm6nyzati rendelet m6dositisir6l
sz6l6 212015. (II.20.) iinkorm6nyzati rendelete - az 1. szdmi melldkletdvel egi tl - Cegladi
Kitzds Onkormanyzati Ilivatal Hirdet6tiblijdn, 2015' februir 16-tt6l 19-ig t0rt6nt
kiliiggesztessel keriilt kihirdet6sre.

Cegl6d, 2015. februir 20. /+*oRra\
(f {,5 "?\
j  t _ l  x
ed. illi ttt
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1. nelldhlete a 2/2015. (11.20.) dnkomdnyzati re delethez

L Az 1912014. (X1.26.) iinkomanyzati rendelel 2. me Aklete 2.7 pontja hely6be a kdvetkez6

rendelkez6s l6p:

..2.1. Dijnt az ana riiszorul6nak rendkiviili tetepildsi timogatis, 6tkezds' illetve szill's
biztositasdx6l, ha ennek hirinya a r6szorul6nak az €let€t, testi 6pse g't veszelyezteti.

1993. ivi III. tr '7.f (l)

beh"

2, Az lg/2014. fxl.26.) itnkormAnyzati rendelet 2. melldklete 2.2. pontja hely€be a kdvetkez6
rendelkezds l6p:

..2.2. Ktiveteli a kifizetett rendkiviili telepiil6si t{mogatds megt6ritdsdt a hatdsktinel 6s
illet6kessdggel rendelkez6 szervt6l. 1993 et'i III. tt' 7 f (2)

beh"

3. Az 1912014. [XI. 26.) dnkorm6nyzati rendelet 2. melldHete 2.21. pontja hely6be a

kiivetkez6 rendelkezds l6p:

,,2.21. Gondoskodik az elhunyt szemdly kiizkiilts6gen tiirt€n6 eltemettet6s6r6l' a
jogszabrilyokban meghal{rozott felt6telek alapjin." }993. dvi III tv 48' $

) bek.
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