CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2017. (VII.26.) sz.

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

Záradék:
A rendelet megalkotásának napja: 2017. július 25.
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. július 26.
A rendelet hatálybalépésének napja: 2017. július 27.

dr. Szabó Tímea
jegyző

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
§

1.

A települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII.12.) sz. önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 16/B. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyermekre tekintettel jelentkező többletkiadások mérséklésére a 2016. december 1. napját követően született újszülöttek után 50.000 forint pénzbeli támogatásban
részesül a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő , aki a
gyermek születésekor és a kérelem benyújtásakor is életvitelszerűen Csanádpalota közigazgatási területén él, továbbá legalább az egyik szülő, törvényes képviselő a gyermek születésekor és az azt megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül
csanádpalotai bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel, a
gyermek csanádpalotai bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkezik.
(2) A születési támogatás megállapításánál a jövedelmet nem kell vizsgálni.
(3) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek szülője, törvényes képviselője a
rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyújthatja be, amelyhez mellékelni kell a
gyermek születési anyakönyvi kivonat másolatát és a kérelmező nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.
(4) Születési támogatás egy gyermekre tekintettel egy alkalommal állapítható meg,
az újszülött születését követő egy éven belül vehető igénybe, ez a határidő jogvesztő.
Záró rendelkezések
2. §
(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Csanádpalota, 2017. július 26.

Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester

dr. Szabó Tímea
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII.12.) önkormányzati rendelet
módosításához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1.) A rendelet-tervezet társadalmi gazdasági költségvetési hatásai:
A támogatási összeg felemelését indokolja, hogy minden család számára anyagilag
megterhelő egy újszülött érkezése valamint az, hogy Csanádpalotán, mint ahogy országosan is
egyre kevesebb gyermek születik.
2.) A rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi következményei:
Nincsennek.
3.) A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet végrehajtása főként munkaszervezési feladatokat igényel kezelhető keretek között.
4.) Jogszabály megalkotásának szükségessége, a rendelet-alkotás elmaradásának
várható következménye
Nincsen.
5.) A rendelet-alkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak, a szükséges
tárgyi, személyi, pénzügyi feltételek biztosítottak.

