Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.07.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,
32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése,
115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3.§ (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
“3.§ (3) Az eseti jelleggel nyújtott települési és rendkívüli települési támogatás összege – az elemi kár esetén nyújtandó
rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére
nyújtandó települési támogatás és a gyermekszületéshez kapcsolódó költségek viseléséhez nyújtott támogatás kivételével –
alkalmanként legalább az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-a, legfeljebb az öregségi nyugdíj összegének 200%át nem haladhatja meg.”

2.§

A R. 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.§ (1) Gyermekszületéshez kapcsolódó költségek viseléséhez települési támogatásra jogosult az a Ábrahámhegyi állandó
lakos szülő vagy szülők közül legalább az egyik és a gyermekét egyedül nevelő szülő, aki gyermeke születése előtt legalább
egy évvel Ábrahámhegyi állandó lakóhellyel rendelkezett és a gyermek állandó lakóhelye is Ábrahámhegy és a gyermek
születését követő két évig Ábrahámhegyi állandó lakóhellyel rendelkezik és akinek a családjában az egy főre jutó nettó
havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át, egyedül élő esetén 600%át.”

3.§

A R. 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.§ (1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni a haláleset időpontjában Ábrahámhegyi állandó
lakóhellyel rendelkező elhunyt hozzátartozóját vagy a temetésről gondoskodó más személyt, aki az elhunyt személy
temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozót, ha a temetési költségek viselése
a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, ha a személy, család esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át, egyedül élőnél a 600%-át.”

4.§

A R. 12.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.§ (2) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni az elhunyt halálesete időpontjában Ábrahámhegyi állandó
lakóhellyel rendelkező hozzátartozóját vagy a haláleset időpontjában Ábrahámhegyi állandó lakóhellyel rendelkező
temetésről gondoskodó más személyt, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve
tartásra köteles hozzátartozót, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, ha a
személy, család esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%át, egyedül élőnél a 600%-át.”

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

Wolf Viktória sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2018. február 7. napján kihirdetésre került.
Wolf Viktória sk.
jegyző

