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21/2020,(V|,07,) önkormányzati re n d e lete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokróI szóló 3/2020.(l1.02.) önkormányzati
rendelet módosításá ról

A 40/2020.(lll. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére
biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011 . évi CXXV|ll, töruény 46 § (4) bekezdése, a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993, évi lll. törvény 1 § (2) bekezdésében, 25. §
(3) bekezdés b) pontjában,26, §-ában,32 § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48 § (4) bekezdésében,
92. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekekvédelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. éviXXXI. törvény 18 § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1)
bekezdésében, valamint az általános közigazgatási rendtartásrólszóló 2016. éviCL. törvény 9, §-ában
kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2020.(11.02.)
önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

,.§

A Rendelet preambuluma helyébe az alábbi bevezetés lép:

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képvisető-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokróIszóló, többször módosított 1993. évi lll, törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés
b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1)
bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméról és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18 § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1)
bekezdésében, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 9. §-ában
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

2.§

A Rendelet 8 § (5,) bekezdése helyébe az alábbi (5) bekezdés lép:

(5) Rendkívüli települési támogatás nyújtható a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának
támogatására annak a személynek, aki a kóznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel
rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult. A támogatás ósszege családonként 3.000 -
15.000 Ft,

3,§

(1) A Rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép;

(4) A 18.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított támogaíás összege.

ha (3) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem
a m i nden kori öregség i nyugdíjmin i m u m

támogatás ö§szege

egyedül élö esetén
csa/ádos esetén

egyedül élő esetén
csa/ádos esetén

0 %- 200 %-ig

201 - 400 %-ig

7.000,- Forint
5.000,- Forint

5,000,- Forint
4,000,- Forint

A támogatás összege azonban nem haladhatja meg a havi bérleti díj összegét,



(2) A Rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe az alábbi (5) bekezdés lép:

(5) A 1 8.§ (1) bekezdés b) - c) pontja szerinti támogatás ősszege:

ha (3) bekezdés szerinti egy főre jutó jóvedelem támogatás összege
a mindenkori óregségi nyugdíjminimum

egyedül élő esetén
családos qsetén

egyedül élő esetén
csa/ádos esetén

0%-200%-ig

201 - 400 %-ig

6.000,- Forint
4.000,- Forint

4.000,- Forint
3.000,- Forint

A támogatás összege azonban nem haladhatja meg a havi számla összegét.

4,§

(1) E rendelet a kihirdetését kóvető napon lép hatályba és a hatályba lépését követő második napon
hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor már folyamatban lévő, de még el nem bírált
ügyekben is alkalmazni kell.

Gábor:/
polgármester jegyző

kihirdetve:
Balassagyarmat, 2020, június hó 07. napján

l,/rk LJí--' /: dr. Vá\ga Andrea:/
jegyzó
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