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LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

KIVONAT 

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

2019. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT RENDES ÜLÉSÉNEK 
 JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Létavértes Város Képviselő-testületének 12/2019. (IV.25.) számú önkormányzati 
rendelete 

Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §. (1) bekezdésében, a 25.§. (3) b.) pontjában, 26. 
§-ban, 32. §. (1) bekezdés b.) pontjában, 32. §. (3) bekezdésében, 33. §. (7) bekezdésében, 45. 
§. (1) bekezdésében, 48. §. (4) bekezdésében, 132. §. (4) bekezdés a.), d.)  és g.) pontjaiban, a 
143. §/E. §-ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 18. §. (2) bekezdésében, a 131. §. (1) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat 
rendeli el:  
 

1.§. 
A rendelet 12/A. §. (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:  
„(4) A gyógyszertámogatás havi összege: 5.000 Ft.” 

 

2.§. 
A rendelet 12/B. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:  
„A tanévkezdési támogatás mértéke 

a.) alapfokú oktatási intézmény tanulója esetén  10.000 Ft  
b.) középfokú oktatási intézmény tanulója esetén  15.000 Ft  
c.) felsőfokú oktatási intézmény tanulója esetén  20.000 Ft” 

 
3. §. 

A rendelet 12/C. §. (1) bekezdése helyében az alábbi szövegrész lép: 
„Az önkormányzat az éves szociális segélykeret összegének figyelembevételével időskorúak 
egyszeri támogatását nyújtja jövedelmi viszonytól függetlenül a Létavértesen bejelentett 
lakóhellyel rendelkező 65 éves és 65 év feletti időskorú személyek részére évente egy 
alkalommal. „ 
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4.§. 

A rendelet 2019. május 1. napján lép hatályba kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat 
hirdetőjére történő kifüggesztés útján gondoskodik.  

 
k.m.f. 

               Menyhárt Károly sk.                      Bertóthyné Csige Tünde sk. 
polgármester                                               jegyző 

 
 

A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT HITELES 

Létavértes, 2019. április 29. 
 
 
Kulcsárné Juhász Judit 
titkársági referens    


