
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete

 az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati
rendelete módosításáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  egyes  szociális
ellátások  szabályozásáról  szóló  3/2015.(II.16.)  önkormányzati  rendelete  (a  továbbiakban:
Szr.) 10.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„ (4) Jövedelmi viszonytól  függő települési  támogatásban részesíthető a gyermek étkezési
térítési díjára tekintettel az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
a) 130%-át,
b) 140%-át, ha a gyermekét a szülő egyedül neveli.”

2.§ Az Szr. 12.§ (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

„d) a 10.§ (4) bekezdés esetén a havi megállapított étkezés személyi térítési díj összege.”

3.§ Az Szr. 13.§ (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

„ d) a 10.§ (4) bekezdés esetén a család tagjainak a  számát és nevét,  a család jövedelmi
helyzetét  alátámasztó  iratokat  és  nyilatkozatokat,  munkanélküli  kérelmező  és  családtagja
esetén  a  regisztrált  munkanélküliségről  szóló  nyilatkozatot,  vagy  a  munkaügyi  szerv
igazolását.”

4.§ Az Szr. 
a) 3.§ (8) bekezdés a) pontjában a „(1)-(3)” szövegrész helyébe a „(1)-(4)”, 
b) 10.§ (1) bekezdésében a „200%-át” szövegrész helyébe a „250%-át”,
c) 10.§ (3) bekezdésében a „200%-át” szövegrész helyébe a „230%-át”,
d) 12.§ (2) bekezdés ca) pontjában a „5.000,-Ft” szövegrész helyébe a „6.000,-Ft”,
e) 12.§ (2) bekezdés cb) pontjában a „151%-200%-ig” szövegrész helyébe a „151%-230%-ig”
f) 12.§ (3) bekezdésében a „legalább 3.000,-Ft, legfeljebb 50.000,-Ft.” szövegrész helyébe a
„legalább 5.000,-Ft, legfeljebb 80.000,-Ft.” 
szöveg lép.
  
5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                        Kondor Géza       Dr. Szabó Tímea
                         polgármester            jegyző

A kihirdetés napja: 2016. április 8.   
     Dr. Szabó Tímea



             jegyző


