BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2018.(IV.03.) 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 (továbbiakban:
Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Rendelet 14/A.§ (1) bekezdés a) pontja helyében az alábbi a) pont lép:
„a.) az igénylővel közös háztartásban élő és a felépítendő új lakásba vele együtt beköltöző legalább
kettő gyermeket nevelnek (szülői felügyeletet gyakorolnak), vagy legalább egy gyermeket
nevelnek vagy várnak és vállalják, hogy – a kérelem benyújtásakor már meglévő gyermek számát
is figyelembe véve – az ingatlan átruházási szerződés aláírásától számított öt éven belül legalább
kettő gyermek neveléséről fognak ilyen módon gondoskodni,”
2.§
A Rendelet 14/A.§ (1) bekezdés d) pontja helyében az alábbi d) pont lép:
d.) „igénybe veszik a 16/2016.(II.10.) Korm. rendeletben szabályozott családi otthonteremtési
kedvezményt, vagy a kérelemhez csatolt okiratokból, nyilatkozatokból megállapítható, hogy a
rendelkezésükre álló források alapján a tulajdonukba kerülő telekre lakóingatlan felépítésére
képesek,”
3.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
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