Garib Kiizs 6g Onkorm iinvzata Polsf rmeste16nek
5/2021. (IV. I 9.) tinkorm an\7a ti rendclete
A telepiil6si t6mogatrisokrril, a szem6lycs gondoskod6st nytijtri szoci:llis 6s gvermekj<il6ti
cll6trlsokrtil szrili 4/2016.(IX.5.) tinkormrlnyzati rendelct mridositris616l

Gariib Krizs6g Onkormiinyzata Polgiirmestere a veszdlyhelyzet kihirdetdsdrol sz6l6 2712021. Q.
29.) Korm.rendeletben kihirdetett veszdlyhelyzet, a katasztr6fav6delemrol ds a hozz:i kapcsol6d6
eg,ves ton dnyek m6dosftrisrir6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. t6rv6ny 46.:,s (4) bekezd6s6ben,
Magyarorszdg Alapt<in dny6nek i2. Cikk (2) bekezd6sdben meghat6rozott eredeti jogalkot6i
hat6skcirdben. az Alaptdrv6ny 32. Cikk (l) bekezd6s a) pontjriban meghat6rozott feladatkrirdben
elj6rva. r.alamint a Magyarorsz6g helyi dnkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrvdnv- 13.
$ (l) bekezd6s 8. ds 8a. pontjAban meghat6rozott feladatkdrdben eljiiLrva, a szocielis ell6trisokr6l
sz6l6 4/201 6.(XI.5.) clnkorm6nyzati rendelet m6dosit6sdr6l a k6vetkezoket rendeli el:

l.$ A rendelet

1.$ (4) ac) pontja az alSbbiak szerint m6dosul.

.. 1.1 (4) ac) csalidok 6vodakezd6si, iskolakezd6si tAmogat6sa"
2.9 A rendelet 2.$ (l) bekezd6se az al6bbiak szerint m6dosul:
.. Az e rendeletben szabdlyozott pdnzbeli 6s term6szetbeni teleptil6si t6mogat6sok megrillapitrisa
ir:inti kdrelmeket a Mritraszolosi K<izcis Onkormdnyzati Hivatalban (tovribbiakban: Hivatal) "
Mritrasz5los, Kossuth tdr 15. - lehet sz6ban vagy irrlLsban elote{eszteni
3.9 A Rendelet 3.$ (7) bekezddse az akibbiak szerint m6dosul:
..3.s\ (7) Nincs sziiks6g igazol6sra azon adatok tekintetdben, amelyek a Hivatal nyilv6ntart:is6ban
f-ellelhetrjk, valamint az 6ltal6nos krizigazgatrisi rendtart6sr6l sz6lo 2016. dvi CL. t<irvdny 36.$ (2)
bekezdds6ben foglattak szerint nem k6rheto az iigyfdlt6l szakhat6s6gi rill6sfbglal:is vagy elozetes
szakhat6s6gi 6ll6sfbglalis csatoliisa- 6s az iigyfdl azonosit6siihoz sztiksdges adatok kiv6tel6vel
olyan adat. amely nyilv6nos. vagy amelyet jogszabrillyal rendszeresitett kozhiteles
nyilvdLntart6snak tartalmaznia kell."
d.$ A Itendelet 3.$ (11) bekezddse hely6be az alttbbi rendelkez6s ldp:
..3.$ (11) A jogosulatlanul vagy rosszhiszemtien ig6nybe vett ell6t6s eset6n, a szoci6lis
igazgatrisr6l ds szocidlis elLit6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III. t6rv6ny 17.$ -riban lbglaltak szerin kell

eljemi. ''

5.$ A ltendelet -{.9 (1) bekezddse az al|bbiak szerint m6dosul:
..4.rs (l) A kdpviselo-testiilet a sajiit hat:iskcirdbe tartoz6 rendkivtili teleptildsi t{imogatds valamint a
temetdsi tlmogat6s esetdben a hatAskdr gyakorliisrit a polgiirmesterre ruhlzza iLt. ''

6.$ A Rendelet 7.$ (2) bekezd6se hely6be az alitbbi rendelkez6s ldp. ds az eredeti (2)-(5) bekezdds
sz6moz6sa (3)-(6) sz6mozrisra m6dosul :
-.(2) A temet€si k<ilts6gek m6rsdkl6s6re nyrljtand6 temetdsi tiimogatdsra az a szemdly jogosult.
akinek a csal6djriban az egy fore jut6 nett6 jrivedelem nem haladja meg az oregsdgi
nyugdijminimum tizszeresdt. egyediil 616 eset6n a tizenkett6 szeres6t..,
7.9 A Rendelet 8.$ (1) bekezd6se az alitbbiak szerint m6dosul:
.. 8.S (l) A kdpviselo-testtlet a csaliidok r6sz6re a tandvkezd6ssel kapcsolatos kiadrisok enyhitdse

drdekdben 6vodakezddsi. iskolakezddsi rrimogatast rillapit meg, mely tamogat6snak az egy fore
jut6 dsszege nem haladhatja meg az dregsdgi nyugdijminimum ls)%-At..,

8'$ A Rendelet 8.$ (2) bekezddse hely6be az allbbi rendelkez6s l6p. ds az eredeti (2)-(3) bekezdds
szimoziisa (3)-(4) szimozisra m6dosul :

,, 8.$ (2) A csaliidok 6vodakezddsi. iskolakezd6si tiimogat6sra az a szem6ly jogosult. akinek a
csal6djriban az egy fore jut6 nett6 jdvedelem nem haladja meg az 6regsdgi nyugdijminimum
tizszeresdt. egyediil 6lo esetdn a tizenkett6 szeresdt."

9.9 A Rendelet 9.1 (l) bekezddse az alitbbiak szerint m6dosul:
,,9.$ (l) A kdpviselo-testiilet a csal6dok r6szdre kar6csonyi temogat.ist 6llapit meg, melynek
dsszegc csal6donk6nt nem haladhatja meg a 10.000 Ft-ot. "
Rendelet 9.$(2) bekezd6se helydbe az alitbbi rendelkez6s ldp. ds az eredeti (2) bekezd6s
szAmozisa (3) sz6moz6sra m6dosul:
,, 9 $ (2) A lakossrig kar6csonyi t6mogatdsrira az a csal6d jogosult, ahol az egy 16re jut6 nett6
jovedelem nem haladja meg az <iregsdgi nyugdijminimum tizszeresdt, egyediil 616 esetdn a
tizenketto szeres6t."

10.9

A

11.$ A Rendelet 10.$ (1) bekezddse az aliibbiak szerint m6dosul:
.,10 S(1) A k6pvisel6-testiilet a Sz6pkorilak jubileumi k6szont6sdrol sz6l6 kormdnyrendelet
alapjdn 6llami juttatiisban rdszesithet<j szdpkoni szem6lyt k6szonti ds tdmogatja, ha a szdpkoru
szemdly
a) Garrib teleptl6sen sziiletett 6s dlewitelszeriien ott lakik.

b) Gar6b telepiilisen sztiletett. dletvitelszerr.ien ott 6lt, azonban kora. egdszs6gi iillapota miatt
lak6hell-dtol ttlol ( hozz|tartoz6kn6l. 6tmeneti otthonban ) tart6zkodik.
c) a 90. dlet6v6nek bet6lt6set megel6z6en tegal6bb 10 dve Gariibon lakik.6s a juttat6si ig6ny6t
szemdlyes oklev6l 6tad6ssal kdrte a Nyugdijfoly6sit6 Igazgat6s6gt6l.''

A rendelet 10.$ (1) bekezddse az akibbi (d) ponttal egdsziil ki.
..10.$ (l) d) csalddjriban az egy fdre jut6 nett6 jdvedelem nem haladja meg az oregsdgi

12.$

nvugdljminimum tizszeres6t. egyediil

61o eset6n a

tizenketto szeresdt."

Zi16 rendelkez6s

f3.$ Ez a rendelet kihirdet6sdt kdveto napon l6p hatrilyba, ds hatritybaldpdsdt kciveto napon
hatrilydt veszti.
GarAb, 2021 .
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