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Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2020.(VIII.25.)
önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól szóló 4/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában,
32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (3)
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében,
115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.

§ A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól szóló 4/2020.
(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (1)-(2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) Eseti természetbeni támogatás igénybevételére jogosult az a kérelmező, aki 62. életévét
tárgyévben betölti, vagy betöltötte, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.
(2) Az eseti természetbeni támogatás biztosítására minden évben októberében kerül sor 6000
Ft értékű élelmiszercsomag formájában.”
2. § a R. 11. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Kérelem benyújtása alól mentesül az a kérelmező, aki arról nyilatkozik, hogy részére a
nyilatkozat megtételét megelőző egy éven belül az Önkormányzat által nyújtott rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, lakhatáshoz kapcsolódó támogatás, szociális célú tüzelőanyag
juttatás, térítési díj kedvezmény, beiskolázási támogatás, oltóanyag támogatás, temetési
támogatás, húsvéti támogatás vagy karácsonyi csomag támogatás került megállapításra, és a
családja vagy háztartása jövedelmi viszonyaiban a jogosultság feltételeit érintő változás nem
történt.
(5) Az eseti támogatás a tárgyév szeptember 1. és október 15. közötti időszakában
igényelhető.”
3.§ A R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Kérelem benyújtása alól mentesül az a kérelmező, aki arról nyilatkozik, hogy részére a
nyilatkozat megtételét megelőző egy éven belül az Önkormányzat által nyújtott rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, lakhatáshoz kapcsolódó támogatás, szociális célú tüzelőanyag
juttatás, beiskolázási támogatás, oltóanyag támogatás, térítési díj kedvezmény, temetési
támogatás, karácsonyi csomag támogatás vagy eseti támogatás került megállapításra, és a
családja vagy háztartása jövedelmi viszonyaiban a jogosultság feltételeit érintő változás nem
történt.”
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3. § A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat minden évben a karácsonyi ünnepek alkalmából a rendelet hatálya alá
tartozó kérelmező részére 5.800 Ft értékű élelmiszercsomag formájában természetbeni
támogatást nyújt, amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.
(2) Egy háztartásban csak egy kérelmező részére lehet a támogatást megállapítani.
(3) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolására vonatkozó
nyilatkozatokat és igazolásokat.
(4) Kérelem benyújtása alól mentesül az a kérelmező, aki arról nyilatkozik, hogy részére a
nyilatkozat megtételét megelőző egy éven belül az Önkormányzat által nyújtott rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, lakhatáshoz kapcsolódó támogatás, szociális célú tüzelőanyag
juttatás, beiskolázási támogatás oltóanyag támogatás, eseti támogatás, térítési díj kedvezmény
vagy húsvéti támogatás került megállapításra, és a családja vagy háztartása jövedelmi
viszonyaiban a jogosultság feltételeit érintő változás nem történt.
(5) A karácsonyi csomag támogatás a tárgyév november 1. és december 15. közötti
időszakában igényelhető.
(6) A karácsonyi csomag támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a Polgármester
gyakorolja.”
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályát veszti a hatályba lépést
követő második nap.

Harsányi László
polgármester

Nagy János
jegyző

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: 2020. augusztus 25.
Kelt: Dombrád, 2020. augusztus 25.

Nagy János
jegyző
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