BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48.
§ (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2)
bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítására az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
„(2)Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatás vagy jogosultság
megállapítása kérelem alapján történik vagy hivatalból kezdeményezhető. A támogatás iránti
kérelmeket a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) lehet
előterjeszteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.”
(2) A Rendelet 5. § (5) bekezdés e.) pontja helyébe az alábbi e.) pontja lép:
„e
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 25. §-nak
felhatalmazása alapján a Hivatal megkeresés keretében jogosult a döntéséhez szükséges
adat, ténybeli ismeret beszerzése céljából más hatóságot megkeresni az ügyfél kérelme és
írásbeli hozzájárulása alapján. A Hivatal ügyintézője köteles az ügyfél számára szóbeli
tájékoztatást adni a megkeresés alkalmazásának lehetőségéről.”
2. §
(1)A Rendelet 11. §-(1) bekezdés helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
„(1) Szociális támogatásban részesíthető az az első diplomát szerző személy, aki felsőfokú
oktatási intézményben tanulmányokat folytat és családjában az egy főre eső havi jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %- át, nem haladja meg.
(2)A Rendelet 11. §-(4) bekezdés helyébe az alábbi (4) bekezdés lép:
„(4) Egy hallgató számára, egy szemeszterben maximum 35.000.- Ft támogatás nyújtható, a
család egy főre eső jövedelmének figyelembe vételével az alábbiak szerint:
a családban az egy főre jutó jövedelem
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
0 – 150 %
150 % – 300 %

támogatás
összege
35.000.- Ft/szemeszter
25.000.-Ft/ szemeszter”

3. §
(1)A Rendelet 14. §-(1) bekezdés helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
„(1) Gyermekvállalást ösztönző támogatás (kelengyepénz) állapítható meg azon
balassagyarmati lakóhellyel rendelkező gyermek után akinek legalább egyik szülője
folyamatosan 3 éve lakóhellyel rendelkezik Balassagyarmaton és a kérelem benyújtásának
időpontjában a támogatást igénylő szülő és gyermeke életvitelszerűen itt tartózkodik és
családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500
%-át nem haladja meg.”
4. §
(1)A Rendelet 16. §-(1) bekezdés helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
„(1) Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások
költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, aki
az Sztv. 49-50. § alapján közgyógyellátásra nem jogosult és
a.) igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz
beszerzésének költsége meghaladja a családjában egy főre jutó jövedelem 10%-át,
feltéve, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő kérelmező esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %- át.
b.) esetenként felírt gyógyszer kiadásának, vagy gyógyászati segédeszköz
beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja, és családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%át, egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %- át.”
(2)A Rendelet 16. §-(2) bekezdés helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
„(2) A 16. § (1) bekezdés szerinti rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtásától
egy éves időtartamra állapítható meg, összege az igazolt gyógyszerköltség mértékéig terjed,
de nem haladhatja meg a havi 4.000 Ft-ot.”
5. §
(1) A Rendelet 17. § (3) bekezdés helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban azon kérelmezők részesíthetők, akiknél
az érintett lakóingatlanba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező személyek
figyelembe vételével az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %- át és a lakásba bejelentett vagy ott tartózkodási
hellyel rendelkező személyek egyikének sincs vagyona.”
(2) A Rendelet 17. § (4) bekezdés helyébe az alábbi (4) bekezdés lép:
„(4) A 16. § (3) bekezdés a) pontjában megállapított támogatás összege:
ha (2) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem
támogatás
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
összege
150 %-ig
egyedül élő esetén
7.000,- forint
családos esetén
5.000,- forint
151 - 250 %-a
egyedül élő esetén
5.000,- forint
családos esetén
4.000,- forint
A támogatás összege azonban nem haladhatja meg a havi bérleti díj összegét.”

(3) A Rendelet 17. § (5) bekezdés helyébe az alábbi (5) bekezdés lép:
„(5) A 16.§ (3) bekezdés b)-c) pontja szerinti támogatás összege:
ha (2) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150 %-ig
egyedül élő esetén
családos esetén
151 - 250 %-a
egyedül élő esetén
családos esetén

támogatás
összege
6.000,- forint
4.000,- forint
4.000,- forint
3.000,- forint

A támogatás összege azonban nem haladhatja meg a havi számla összegét.”
6. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 4. § (2) bekezdés c.)
pontjának harmadik francia bekezdése, valamint 6. és 10. §-ai.
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