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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2)
bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 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. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. Rendkívüli
támogatás alatti 14. § (4) bekezdésében az „50 %” szövegrész helyébe „100
%” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 14. § (5) bekezdése.

2. § (1) A Rendelet 12. Krízistámogatás alatti „14. §” szövegrész helyébe
elírás miatt „15. §” szöveg lép.

(2) A Rendelet 13. Köztemetés alatti „15. §” szövegrész helyébe elírás miatt
„16. §” szöveg lép.

(3) A Rendelet 14. Hetven év felettiek részére karácsonyi ajándékutalvány
formájában nyújtott támogatás alatti „16. §” szövegrész helyébe elírás miatt
„17. §” szöveg lép.

(4) A Rendelet 15. Záró rendelkezések alatti „17. §” szövegrész helyébe
elírás miatt „18. §” szöveg lép.

3. § A Rendelet 13. pontja „IV. Fejezet Egyéb ellátások” szövegrésszel
egészül ki.
 
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2016. január 28.

        Gromon István                                dr. Krupp Zsuzsanna
         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, 2016. január 29. napján.
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Pilisvörösvár, 2016. január 29.
                                                                Dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                        jegyző


