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Létavértes Város K épvi s e l ő -testület ének

12/2020. (VII.23.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és tá mogatásokról, valamint a személyes
gon doskodást nyújtó ellátásokról szóló
412015. (11.26) önkormányzati rend eletmódosításáról
Létavértes Város Önkormányzata Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §. (I) bekezdésében, a 25. §. (3) b.) pontjában,
26. §-ban, 32. §. (I) beke zdés b. pontjában, 32. §. (3) bekezdésében , 33. §. (7) bekezdésében,
45. §. (I ) bekezdésében, 48. §. (4) bekezdésében, 132. §. (4) bekezdés a.) d.) és g.) pontjaiban,
a 134. §/E. §-ban, a gyermekek védel méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXL
törvény 18. §. (2) bekezdésében, a 131. §. (I) bekezdésében, továbbá Magyaro rszág helyi
önkormányzatairól szóló 20 l l. évi CXXXlX. törvény 41. §. (9) bekezdésé ben kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a
pénzbel i és természetbeni ellátásokró l és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokrólszóló 4120 15. (1I.26) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet)
módosításáról következőket rendeli el:

l.

§.

A Rendelet 12/B. §. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép :
"A tanévkezdési támogatás mértéke:
1. alapfokú oktatási intézmény tanulója esetén 20.000 Ft
2. középfokú oktatási intézmén y tanulója esetén 30.000 Ft
3. felsőfo kú oktatási intézmé ny tanulója esetén 50.000 Ft "

2. §.

A Rendelet 12/C. §. (2) bekezd és helyébe az alábbi rendelkezés lép :
"Az időskorúak egyszeri támogatásának mértéke: 20.000 Fl/év , egyedülállók esetében 30.000
Fl/év."
3. §.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba,
kifüggeszt és útján gondoskodik.
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Részletes indoklás
1. §-hoz
A ta névkezdési tá mogatás mértkének d ifferenciált növe lésé re tarta lmaz ren delke zést.
2. §.-hoz
Az idősko rúak támogatásnak differe nciált növelésér e ta rta lmaz ren delkezést.
3. §. -hoz
Az eme lt összegű e llátások biztosítását a re ndelet kihirdetését
jogosultak.

követően vehetik

igénybe a

HATÁSVIZSGÁLAT

1.
Társada lmi hat ások: Az emelt összegű ellátások segítséget nyújta na k az iskoláztatássai járó
több letkö ltségek fedezeté re, valamint az i d ősko rú a k szá mára a rezsikö ltségek és egyéb kiadások
fedezetére .

2.

Gazdasági, költségvetési hatások:

A támogatás biztosítása a szociá lis feladatfinans zírozás terhé re tö rté nik.
3.

Kö rnyezeti és egészségügyi következmények:

Nincs.
4.

Admi nisztratív terheket befo lyáso ló hatások:

Nem je lent tö bb let ad minisztratív ter het .
S.
A jogsza bá ly mega lkotásának szükségessége, a jogaikotás e lmaradásána k vá rhat ó
következményei : A rendelet e lmaradásána k következ ménye nincs.
6.
A jogs zabályalkalma zásához szükséges sze mé lyi, szervezeti, t árgyi és pénzügyi feltéte lek.A
jogsza bálya lkalmazásá hoz szüksége szemé lyi, szervezeti, tá rgyi feltétele k nem változnak, a pén zügyi
fe ltétele k a köitségvetésben rendelkezésre á llnak.
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