Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
3/2016. (III. 11.) 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 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében,
26. §- ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában a
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. § - a 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.
b) rendszeres települési támogatás a települési lakásfenntartási támogatás.
(2)
A természetbeni települési támogatásként értelmezendő a települési
közgyógyellátás.
(3)
Eltérő rendelkezésig a 25/A. – 25/C. §-okban meghatározottakat – ide
értve a kérelmek beadását is – 2016. december 31. napjáig lehet
alkalmazni.”

2. §

A Rendelet 10. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § A rendszeres pénzbeli települési támogatást évente kell felülvizsgálni.”

3. §

A Rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének
hányadosával.”

4. §

A Rendelet a 25. § -t követően a következő 13. alcímmel és 25/A. §-sal egészül ki:
„13. Települési beiskolázási támogatás
25/A. § (1) Települési beiskolázási támogatásra jogosult az a településen működő
óvoda-bölcsődébe beíratott gyermek, valamint településen működő általános
iskolába beíratott gyermek, tanuló, továbbá középfokú oktatási – nevelési
intézménybe tanulmányokat folytató gyermek, tanuló után egy törvényes
képviselő, a családban lévő jövedelemtől függetlenül, mely jogosultság az (5)

bekezdésben meghatározott kifizetési időpontot követő szeptember hónapban
kezdődő tanévre vonatkozik.
(2)
A településen működő óvoda-bölcsődébe beíratott gyermek, valamint
településen működő általános iskolába beíratott gyermek, tanuló után
hivatalból való eljárás indításával történik a támogatásra való jogosultság
megállapítása.
(3)
A középfokú oktatási – nevelési intézményben tanulmányokat folytató
gyermek, tanuló után a törvényes képviselője kérelme benyújtása alapján
történik a támogatásra való jogosultság megállapítása, melyhez csatolni kell
a naptári év szeptemberében kezdődő tanévre vonatkozó, a tanulói
jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolást.
(4)
Települési beiskolázási támogatás az általános iskolai és középfokú oktatási
– nevelési intézmény tanulójának ugyanazon megismételt tanéve esetén
nem biztosítható.
(5)
A települési beiskolázási támogatás összege 10.000 Ft/gyermek,
tanuló/tanév; az arra jogosult törvényes képviselőnek történő kifizetése
minden év augusztus hónapjában esedékes.”
5. §

A Rendelet az e rendelet 4. § - a alapján kiegészített 25/A. § -t követően a következő 14.
alcímmel és 25/B. §-sal egészül ki:
„14. Települési folyékony háztartási szennyvíz támogatás
25/B. § (1)

(2)
(3)

6. §

Települési folyékony háztartási szennyvíz támogatásra jogosult azon
természetes személy ingatlan tulajdonosa vagy ingatlanhasználója, akinek
az ingatlanát határoló közterületen nincs a közműves szennyvízelvezetés és
-tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer kiépítve, így az arra
történő rácsatlakozás nem biztosított és a tulajdonos (használó) a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltató (vagy
közérdekű) szolgáltató általi elszállíttatására köteles. A jogosultság az
ingatlantulajdonos (ingatlanhasználó) családja jövedelemétől független.
A települési folyékony háztartási szennyvíz támogatás kérelem alapján
biztosítható, évente egy alkalommal, 5 köbméter háztartási szennyvíz
mennyiségéig.
A települési folyékony háztartási szennyvíz támogatás összege a
közszolgáltató (közérdekű szolgáltató) által legfeljebb 5 köbméter
háztartási szennyvíz után az ingatlan tulajdonosa (használója) részére
kiszámlázott bruttó összeg és a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
biztosítását szolgáló víziközmű-rendszerre rácsatlakozható ingatlan
szennyvízdíja bruttó összegének különbözete.”

A Rendelet az e rendelet 5. § - a alapján kiegészített 25/B. § -t követően a következő 15.
alcímmel és 25/C. §-sal egészül ki:
„15. Települési kelengyetámogatás
25/C. § (1)
(2)
(3)

Települési kelengyetámogatásra jogosult a megszületett gyermek után egy
törvényes képviselője, a családban lévő jövedelemtől függetlenül.
A települési kelengyetámogatás jogosultságának megállapítása hivatalból
való eljárás indításával történik.
Települési kelengyetámogatás összege 10.000 Ft/megszületett gyermek; az
arra jogosult törvényes képviselő részére történő kifizetése a gyermek 2

hónapos koráig esedékes; a 2016. január 1.-je és 2016. március 16. napja
között született gyermek után 2016. május 16. napjáig.”
7. §

Ez a rendelet 2016. március 16. napján lép hatályba, szabályait a folyamatban lévő
ügyekben is kell alkalmazni.

8. §

Hatályát veszti a Rendelet 20. § (4) bekezdés c) pontja.
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