CSANÁDPALOTA VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2017. (III.29.) sz.

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

Záradék:
A rendelet megalkotásának napja:. 2017.március 29.
A rendelet kihirdetésének napja:. 2017.március 30.
A rendelet hatálybalépésének napja:. 2017.április 01.

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. §

A települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII.12.) sz. önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre
eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, havonta legfeljebb 3.000 Ft, egyedül élő esetén 200 %-át,
havonta legfeljebb 3.500 Ft összegben.”

2. §

A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(3) A gyógyszertámogatás havi összege családban élő esetén havonta legfeljebb
4.000 Ft, egyedül élő esetében havonta legfeljebb 5.000 Ft.”

3. §

A Rendelet 10. § helyébe az alábbi paragrafus lép:
„10. § (1) Az átmeneti segély évente legfeljebb két alkalommal állapítható meg,
összege alkalmanként – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – legfeljebb 10.000
Ft.
(2) A 8. § (2) bekezdés j) pontjában szabályozott esetben az átmeneti segély összege
legfeljebb 50.000 Ft.”

4. §
A Rendelet 21. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

5. §
A Rendelet az alábbi paragrafussal egészül ki:
„21/A. § A jegyző feladatkörébe tartozik:
a) e rendeletben meghatározott ellenőrzési és felülvizsgálati feladatok,
b) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésével, az
összeg követelésével és a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos
feladatok,
c) a települési támogatások nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
elvégzése.

Záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Perneki László
alpolgármester

Kihirdetve: 2017.március 30.
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