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Iegyz6kiinyvi kivonat

K6sziilt: Bodrogkisfalud Kdzs6g Onkormanyzat K6pviselo-testtlete 2019. februar 25-en megtartotl
nyilt iil6s6nek j e gyzokcinyvdbol.

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
4 /20 19 . (1I.27 .\ r endetete
a szociflis

juttatrisok rendszer6r6l sz6ki 412015.(U.26.) iinkormfnyzati rendelet m6dosit6srir6l

Bodrogkisfalud k6zs6g Onkorm6n yzattnak K6pvisel6-testiilete a szoci:ilis igazgatisrot 6s szoci6lis
ell6t6sokr6l sz6l6 1993.6vi IIL torv6ny 1. $ (2) bekezddsben,26. g-riban,:2.
S tgl bekezdesben,45.
$-6ban,5S/B.$ (2) bekezdds6ben 6s l34l1. $-6ban kapott felhatalmaz6s alapjan, az Alapt6rveny 32.
cikk (2) bekezd6sdben meghatdrozott eredeti jogalkot6i hat6skdr6ben, az Aiapt6rv6ny-:2. cikl
1t;
bekezdds6nek a) pontj6ban 6s Magyarorszfug helyr 6nkorm6nyzatyol szol6 2011. dvi CLXXXX.
Tiirv6ny 23'$ (5) bekezdds 11. pontjdban meghatdrozott feladatkcir6ben ellirva, a kcjvetkezoket
rendeli el:

l.$.A

rendelet 3.$-a kiegeszf.l az al6bbi (3) bekezdessel:
jelen
A
rendeletben foglalt nem rendszeres ell6tiisok tekintetdben egyedi 6s kiv6teles
mdlt6nyl6st drdemlS esetekben - ktildn<is tekintettel a krizishelyzetre a kdpvisel6testiilet
jogosult a kdrelmek elbir6l6s6ra 6s a tiimogat6s meg6ll apititsfra

2.$. A rendelet 9.$ (2) bekezdds6nek a) pontja helydbe az alihbi rendelkez6 s lep: hdztart1sbat az
egy fore eso havi jdvedelme nem haladja meg az Oregsdgi nyugdij mindenkori legkisebb
osszeg6nek a250o/o-ftt, egyedtil 616 eseteben a300%o-irt, feltdve, hogy a (3) bekezdesben
meghatitrozott elismerhet6 lak6sfenntart6si kiad6s havi kiilts6 ge ahintarttis havi
o s szj civedelmdnek a 20o/o - itt eldri vagy me ghal adj a
3.$.

(l)

A rendelet I l.g. (2) bekezd6se helydbe az alabbirendelkez6s l6p:
Gy6gyszert6mogat6sra azok a Bodrogkisfaludon lakcimmel rendelkiz6 szem6ly jogosult,
akinek a csalddjab an az egy fore jut6 havi jcivedelem nem haladja meg az ciregs6gi npgdU
mindenkori legkisebb dsszegdnek 250 yo-At, egyedlil 6116 eset6n a 300 o/o-6t es a havi rendszeres
gy6gyft6 ell6t6s m6rtdke el6ri vagy meghaladja az <iregsdgi nyugdij mindenkori legkisebb
osszeg6nek 18 %-at.

4. $.A 14. g. (1) bekezddse helydbe azalilbbi rendelkez6s l6p:
Krizist6mogat6s formajdbanrendkivtili teleptil6si t6mogat6s 6llapithat6 meg, annak a
Bodrogkisfaludon lakcimmel rendelkezo szemelynek, akinek eset6ben az alabbi felt6teleke
egyike fenndll es csal6dj6ban az egy fore eso jdvedelem nem haladja meg az 6regs6gi
nyugdijminimum legkisebb 6sszeg6nek a200 %o-ffi, egyedril6ll6 eset6ben a250 %o-irt. elemiktn
eset6n pedig csal6dban 6lo ds egyediil6ll6 eseten is az 500 yo-at.

5. $. (1) A rendelet 15.$. (2) bekezd6se hely6be az alilbbirendelkezds l6p:
Eseti t6mogat:isra az akerelmez6 jogosult, akinek csakidjriban M egy f6re es6 jcivedelem
nem
haladja meg az dregsdgi nyugdij mindenkori legkisebb 6sszeg6nek 180 %-6tegyedtil
6116
eset6ben 200 %-at
6.$. Ez a rendelet 2019. marcius 1. napjrin l6p hatdlyba, rendelke zeseita
folyamatban l6vo

iigyekben is alkalmazni kell.
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