
 
 

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

hatáskörében eljáró Polgármester
17/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Pilisvörösvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett vészhelyzetre
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésének, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésének, 45. §-ában és 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
 
1. § A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára

a) rendszeres települési támogatást
aa) lakhatási támogatást,
ab) ápolási támogatást,
ac) gyógyszertámogatást,

b) rendkívüli települési támogatást
ba) rendkívüli támogatást,
 bb) krízistámogatást,

c) köztemetést
d)  hetven év felettiek részére karácsonyi ajándékutalvány formájában nyújtott támogatás
e) születési támogatást
f) természetbeni születési támogatást
 

állapít meg, az Szt. 45. §-ban és 48. §-ban foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint, és a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben biztosított fedezet erejéig.”
 
2. § (1) A Rendelet 17/B. § (1) bekezdés c) pontja hatályát veszti.
 
(2) A Rendelet 17/B. § (2) bekezdése hatályát veszti.
 
(3) A Rendelet 17/B. § (3) bekezdése hatályát veszti.
 
(4) A Rendelet 17/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„(6) A természetbeni születési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a szülők és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát, az (5) bekezdésben
meghatározott Védőnői Szolgálat igazolását.”
 
 
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit 2020. február 13. napjától kell alkalmazni.
 
(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
 
Pilisvörösvár, 2020. június 11.
 
 
 
                        Dr. Fetter Ádám                                                       Dr. Udvarhelyi István Gergely
                          polgármester                                                                             jegyző
 
 
 
 
 
Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2020. június 11. napján.
 
Pilisvörösvár, 2020. június 11.
 
                                                                                                          Dr. Udvarhelyi István Gergely
                                                                                                                                jegyző
 


