
1. számú melléklet

Püisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2020. (XI. 12.)

önkormányzatí rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáről

Pilisborosjenő Község Önkonnányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvéay 45. § (1) bekezdésben kapott felhatahnazás alapján, Magyarország helyi
önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDC. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

l.§

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) II/
A § (1) bekezdése a következőkre változik

11/A§(1)
a) Szociális tüzifa támogatás állapítható meg annak a létfenntartását veszélyeztetö

rendkívüli életiielyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személynek, akinek családjában az egy före számított jövedelem nem
haladjameg az öregségi n^aigdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át; (71 .250 Ft. ),
egyedül élő, vagy 70. életévüket betöltött kérehnezők esetében 400 % - át (114 000 Ft)
és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

b) A szociális tűzifa ellenszolgáltatás nélkül igényelhetö támogatás.

2.§

A R. 11/A § (2) c) pontja a következöre módosul:

11/A § (2) c) a gyermekek védeknéről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
- hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
- rendszeres gyennekvédehni kedvezményrejogosult

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

Pilisborosjenö, 2020. november 12.

Tömöri Balázs
polgármest7^0SJ^
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POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1.
§-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatahnazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselö-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkomiányzat Képviselő-testületének feladat-
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi
132/2020 (XI. 12.) számú döntésemmel:

Pilisborosjenő község önkormányzata Képviselő-testületének
szociátís ellátásokról szólő 3/2015. (11.26.) önkormányzati rendeletét módosító

21/2020. (Xí. 12.) rendeletétjelen döntésem 1. számú meUékletében foglalt tartalommal
elfogadom.

felkérem a jegyzőt, hogy a rendelet kifíiggesztéséről és nyilvánosságra hozataláról
gondoskodjon.

Felelös: dr. Horti Istvánjegyző
Határidő: 2020. november 12.
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