Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete
15/2017.(X. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 10.§(1) bekezdése, 26.§,32.§(1) bekezdés b) pontja, 32.§(3) bekezdése, 45.§,
48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése, 115.§(3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el :
1.§ Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban : Rendelet) 6.§ (1) b) pontja helyébe a
következő lép :
b) a rendkívüli települési támogatás, a tanévkezdési támogatás, a karácsonyi támogatás , a
fűtéstámogatás ,a településen élő súlyosan beteg, testi vagy szellemi fogyatékos személyek
támogatása és az egyszeri természetbeni támogatási idősek napjára elbírálása az önkormányzat
Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
2.§ A Rendelet 9.§-a a következő g) , h) és i) pontokkal egészül ki :
g) fűtéstámogatás
h) egyszeri támogatás idősek napjára
i) településen élő súlyosan beteg testi vagy szellemi fogyatékos (személyek/gyermekek) támogatása
3.§(1) A Rendelet 16.§ (3) bekezdés helyébe a következő lép :
(3) Karácsonyi támogatás azok a sólyi lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő személyek, három vagy annál több gyermeket nevelő
nagycsaládosok jogosultak, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.
3.§(2) A Rendelet 16.§-a a következő 4) , 5) és 6) bekezdésekkel egészül ki :
(4) Nevelési- és oktatási intézményekbe jelen rendelet hatálybalépésekor nevelési vagy tanulói
jogviszonyban lévő állandó sólyi lakcímmel rendelkező Sólyban élő gyermekek részére a képviselőtestület - amennyiben az éves költségvetése lehetővé teszi - gyermekenként 1.200,-Ft/fő értékű
támogatást nyújt mikulás csomag megvásárlásához.
(5) Állandó sólyi lakcímmel rendelkező Sólyban élő gyermekek (14 éves korig) részére Advent
negyedik vasárnapján a képviselő-testület - amennyiben az éves költségvetése lehetővé teszi gyermekenként 1.500,-Ft/fő értékben karácsonyi csomagot biztosít .
(6) Az önkormányzat a településen bejelentett lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen Sólyban élő
lakosok részére, akiknek a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
négyszeresét nem haladja meg természetbeni ellátás formájában - amennyiben az éves
költségvetése lehetővé teszi - családonként 1 db ( 30 kg) zsák burgonyát biztosít.
4.§ (1) A Rendelet 18.§- át megelőző "Szociális szolgáltatások" alcím szöveg helyébe
"Fűtéstámogatás" alcím szöveg lép.
(2) A Rendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép :

