
Kieb6r Veros 0nkormenyzat6nak K6pvi6el6-testillete
2212013, (Xll.12.l onkotmanyzali rcndelete

a szocielis 6s gyermekvedelmi ell{tasokr6l sz6l6
20/201'1. (1X.08.) itnkorm6nyzati rendelete m6dosftaser6l

Kisb6r V6ros Onkom6nyzatanak K6pvisel6-testulete a szocidlis igazgai6sr6l 6s szocialis ell6t5sokr6l sz6l6 '1993. 6vi
lll. tdrv6ny 132. S (4) bekezd6s g) pontjdban kapott felhatalmazds alapjen, Vlagyaro.szeg helyi dnkomanyzatair6l
sz6l6 2011. 6vi CLn(xlX. tdrv6ny 13. S (1) bekezd6s L pontj6ban meghatarozott feladatkdreben eljArva, a
kdvetkez6ket rendeli el:

1. S A szocielis 6s gyermekv6delmi elbt6sokr6l sz6l6 2012011. (1X.08.) dnkormanyzati rendelet (a
tovebbiakban:Rendelet) I S-a a kdvetkez6 9/A. S-saleg6szul ki:
,, 9/A- S (1) Onkormenyzati seg6lyre az a k6relmez6 jogosult, akinek csaledjaban az egy f6re sz6miioit havi
jdvedelem nem haladja meg az dregs6gi nyugdlj mindenkori legkisebb 6sszeg6nek 140 %-6l egyedul 616 eset6n
170 a/vei.
(2) A Kepvisel6{estulet az dnkormenyzati seg6ly meg6llaplta66i a polgarmeslefie ruhezza 61.
(3) Az dnkormenyzati seg6ly formai:
1. p6nzilgyi szolg6ltatesi tevdkenys6gnek nem min6sil15 kamatmentes kdlcsdn (a tov6bbiakban:kdlcsdn),
2. egyszeri 6nkorn6nyzat seg6ly, vagy
3. havi rendszeresseggel nyijtoti dnkormanyzali segely.
(4) A k6lcsdn, meg6llapitasa eset6n a k6relmez6nek a k6lcs0n osszeg6i f6l 6v alatt havi egyenl6 r6szletekben kell
visszafizetni. A r6szletet minden h6nap utols6 munkanapjen kell az 6nkotmenyzalheEipenzleteban befizeini. Amlg a
k6relmez5 a ieljes dsszeget nem fizeti vissza ijabb kdlcsdnre nem jogosult.
(5)Az egyszeridnkorm6nyzaii seg6ly dsszege legalebb 1000 Fi.
(6) A havi rendszeresseggel ny[jtott dnkorm6nyzati seg6ly foly6slt6s6nak az id6tartama legfeljebb herom h6nap.
(7) A (3) bekezd6sben meghaterczolt dnkormanyzati seg6ly foly6sitasa a k6relmez6 banksz6mlejara tdd6n6
utal6ssal, banksz6mla hianyeban a h6zip6nzt6rban tdden6 kifizetessel tddenik.
(8) A (3) bekezdesben meghalSrozott dnkormanyzati seg6ly a k6felemben megjeldlt celfa haszn6lhat6 fel. A
polgamesier ellen6zi a felhaszn6,Ss c6ljat, melyet szembval kell igazolni a k6relmez6nek."

2. S A Rendelet 6. S-a helyebe a kitvetkez6 rendelkez6s l6p:

-',,6. S A kepvisel6iestulel az dnkormSnyzati seg6ly megellapttSs6.a vonatkoz6 hatdskdre gyakorl6s5t HSnta
v6rosreszben a H6nta Bizo1lsegra ruhaEza 6L"

3. S A Rendelet a kdvetkez6 I S (2) bekezd6ssel egesz0l kii

,,(2) A Kepvisel6{estulet az 6pol6si dij meg6llapitasdt a polgermesterre ruhSzza dt."

4. S A Rendelet 14. S (1) bekezdese hely6be a kdvetkez6 rendelkez66 l6p:

,,14.S (1) Az etkeztetesl a raszorult k6relme alapj6n az 6nkom6nyzat biztositja. Az ellSt6sok ig6nybev6iele, illeive
megszuntetese ir6nti k6relmet az dnkormanyzatnal kell benyLljtani. A kerelem el6terjeszthet6 6z6ban 6s idsban
egya16nt."

5. S (1) Ez a rendelet 2014. janu6r
(2) HataVA veszti:
1. a Rendelet '10. 

S-a
2. a Rendelei '11. S-a
3. a Rendelet 21. S-a.

Kisb6r, 2013. december 12.

1-j6n l6p hatalyba.
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