CSANÁDPALOTA VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2017. (VI.28) sz.

önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII.12.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról

Záradék:
A rendelet megalkotásának napja: 2017. június 27.
A rendelet kihirdetésének napja:. 2017. június 28.
A rendelet hatálybalépésének napja: 2017. június 29.

dr. Szabó Tímea
jegyző

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1. §

(1) A települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII.12.) sz. önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) „Rendkívüli települési támogatás” cím alá az
alábbi szöveg kerül „Átmeneti segély”, egyidejűleg a Rendelet 9. § előtti cím
törlésre kerül.
(2) A Rendelet 8. § (1) bekezdésében a rendkívüli települési támogatás szöveg
helyébe „ átmeneti segélyt „ szöveg kerül.
2. §
A Rendelet 10. § (3) bekezdése törlésre kerül.
3. §
A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ezen rendeletben
meghatározott ellátási formákkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását az alábbiak
szerint szabályozza:
a) a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottsága
hatáskörébe tartozik:
aa) Lakhatási támogatás
ab) Gyógyszertámogatás
ac) Átmeneti segély
ad) Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes
kölcsön
ae) Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés
af) Tűzifa támogatás
b) a polgármester hatáskörébe tartozik:
ba) Temetési segély
bb) Köztemetés
bc)Tanszertámogatás
bd) Beiskolázási támogatás
be) Gyermeknevelési támogatás
bf) Újszülöttek támogatása
bg) Speciális oktatási-nevelési intézménybe járók utaztatási támogatása
bh) Időskorúak támogatása
bi) 70 év feletti egyedülálló személyek támogatása
bj) Önkormányzat által szervezett szociális étkezés”

5. §
A Rendelet 20. § az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
„(4) A rendkívüli települési támogatások közül az átmeneti segély megállapításának
feltétele- a rendeletben foglaltakon túl, hogy a kérelem benyújtója
a) az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a
kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán tartsa, valamint
b) az ingatlant rendeltetésszerűen használja, annak higiénikus állapotát biztosítsa.
(5) Környezettanulmány lefolytatása rendkívüli települési támogatások közül az
átmeneti segély esetén szükséges. A környezettanulmány mellőzhető, ha egy éven
belül már készült környezettanulmány, kivéve ha a kérelmező körülményeiben
időközben változás következett be. Egyéb ellátási formánál nem kötelező a
környezettanulmány, kivéve, ha az érdemi döntés meghozatalához a tényállás
tisztázása céljából a kérelemben benyújtott nyilatkozatban és igazolásban szereplő
adatok valódiságának vagy a jogosultság feltételeinek meglétét környezettanulmány
útján kell ellenőrizni.
(6) Az átmeneti segély nem állapítható meg, ha a kérelmező vagy a jogosult az erre
irányuló írásbeli felszólításban foglaltaknak a felszólításban megjelölt határidőig nem
tesz eleget.
(7) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás formájában is biztosítható.
Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet- utalvány, az élelmiszer, a tüzifa,
tanszervásárlás támogatása.”
Záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Csanádpalota, 2017. június 29.

dr. Szabó Tímea
jegyző

dr. Szabó Tímea
jegyző

