BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2019.(VIII.18.) 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:
Ör.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az Ör. 4. § (2) bekezdése a.) pontja helyébe az alábbi a.) pont lép:
„/2/ a.) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik:
- a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben végzett munka évenként történő
értékelése,
- lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatása,
- jogorvoslat a rendeletben meghatározott esetben,
- e rendelet szerinti Esély otthon ösztöndíj odaítélése.”
2. §
Az Ör. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
„/1/ Települési támogatás
a) a létfenntartási gondok enyhítése;
b) a lakhatás támogatása;
c) az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni
hozzájárulás;
d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
e) a gyermekek családban történő gondozásához, oktatással kapcsolatos költségeihez való
hozzájárulás;
f) lakás építése;
g) a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező személyek városba történő
letelepedésének támogatása
céljából nyújtható.”
3. §
Az Ör. az alábbi 14/B. §-sal egészül ki:
„14/B. §
Esély otthon ösztöndíj szociálisan rászorulók számára
(1) A Képviselő-testület a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező rászoruló
személyek városba történő letelepedésének támogatása érdekében Esély otthon ösztöndíj
támogatást biztosít. A támogatásra szociális alapon az a fiatal szakember jogosult, akinél
fennállnak az alábbi együttes feltételek:
- aki Balassagyarmaton lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Balassagyarmaton él,

-

-

a pályázat benyújtásakor rendelkezik felsőfokú végzettséggel, vagy érettségire épülő
szakképesítéssel
a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztöndíj folyósításának végéig nem tölti be a
35. életévét
balassagyarmati székhelyű vagy telephelyű munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkezik arra
vonatkozóan, hogy az adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben,
a külön önkormányzati rendeletben meghatározott hiányszakmában: munkaviszonyt vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, vagy 2017. június 27. napját követően
munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített és a pályázó
ösztöndíjkérelmét a munkáltató támogatja
vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Balassagyarmaton marad, legalább az
ösztöndíj folyósítási idejével megegyező időtartamig a folyósítás lezárását követően is
családjukban az egy főre eső havi nettó jövedelem a mindenkori garantált bérminimum 250 %át nem haladja meg.

(2) Nem részesülhetnek támogatásban azok a kérelmezők, akik a döntéshozó képviselő-testület
bármely tagjával hozzátartozói viszonyban vannak.
(3) Az Esély otthon ösztöndíj biztosítására vonatkozó részletes szabályokat a Képviselő-testület külön
önkormányzati rendeletben állapítja meg.”
4. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő második napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor már folyamatban lévő, de még el nem bírált
ügyekben is alkalmazni kell.
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