
Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  

14/2016. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 
 

A települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  
a települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról  
a következőket rendeli el:  
 
1. §  A települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„8. §  (1)  A pénzbeli települési támogatás formái 

a) eseti települési támogatás  
aa) települési létfenntartási támogatás,  
ab) rendkívüli települési támogatás,  
ac) települési temetési támogatás,  
ad) települési beiskolázási támogatás,  
ae) települési folyékony háztartási szennyvíz támogatás,  
af) települési kelengyetámogatás,  
ag) egyszeri szennyvízszámla támogatás.”  

 
2. §  A Rendelet a 25/C. § -t követően a következő 16. alcímmel és 25/D. §-sal egészül ki: 
  

„16. Egyszeri szennyvízszámla támogatás    
 
25/D.  § (1)  Egyszeri szennyvízszámla támogatásra jogosult az az ingatlantulajdonos, 

vagy ingatlanhasználó, aki a Debreceni Vízmű Zrt.-től a szennyvízcsatorna 
rákötését követően számlát kapott. Egy ingatlan tekintetében egy kérelem 
támogatható.  

(2)  Az (1) bekezdés szerinti támogatási időszak 2015. december 1-től 2016. 
március 31-ig értelmezendő.   

(3)  A támogatás összege elsődlegesen a (2) bekezdés szerinti időszakra 
vonatkozó szennyvízdíj összege 100 Ft-ra felfelé kerekítve, de legfeljebb 
10.000 Ft.  

(4)  A kérelmet 2016. július 15. napjáig lehet benyújtani a Monostorpályi 
Polgármesteri Hivatalba.  

(5)  A támogatás teljes összege kizárólag a szennyvízszámla összegének a 
kifizetésére, vagy a döntés meghozatala előtt befizetett szennyvízszámla 
esetén legalább a Támogatás összegének megfelelő számlaösszeg 
kompenzálására használható fel. A befizetésről szóló bizonylatot a 
Támogatás átvételétől számított 4 munkanapon belül be kell mutatni, 
ellenkező esetben az ügyfelet kötelezni fogom a Támogatás teljes 
összegének visszafizetésére.”   

 
3. §  Ez a rendelet 2016. június 15. napján lép hatályba.   
 
  



 
 Szabó József   Juhász Péter   
 polgármester jegyző 
 
Záradék:  
 
A jelen rendeletet 2016. június 14. napján kihirdettem:  
 
  Juhász Péter   
  jegyző  
 
 


