Görgeteg Község Önkormányzata Képvisető * testületének
612015. (Iv.5.)
önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról ós a szociális ellátások helyi szabá|yozásáről sző|ő 4|2015.(III.1.)
önkormányzati rendelet módos ítására
Görgeteg Község Önkormányzatának Kópviselő - testülete a szociális igazgatásről és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt,) 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26 §-ban, 32 § (1) bekezdés b) pontjában, 32 § (3) bekezdésében,45 § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésébenmeghatározott valamint Magyarországhelyl önkormányzatairől szóló 201 1. évi
CLXXXX. törvény 13. § (l) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a
szociális igazgatásről és a szociális ellátások helyei szabályozásáról szóló 4l2015.(WI.1.)
önkormányzati rendelet ( továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet 8.

§-a az alábbtak szerint módosul:

Az ellátások formái
8. §.

A

képviselő-testület a szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Szt-ben nyújtott
pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítésekénta rendeletében meghatározott feltételek
szerint az aIábbi pénzbeli ellátást állapítja meg:
a) Létfenntartási gondok enyhítéséheznyújtott rendkívüli települési támogatás,

b) Elhunyt személy eltemettetésénekköltségeihez nyűjtott települési támogatáso
c) Gyermek érdekében nyújtott települési támogatás,
d) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
e) Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás.
2. §.

A rendelet azalábbi 12lB

§-al egészül ki:

Kamatmentes kölcsön

formájában nyújtott települési támogatás
12lB. §.

(l) A települési támogatás pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsön
formájában is nyújtható annak a személynek, akinek családjában az egy f&e számított családi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének l50 Yo-át, egyesül élő esetén
200 %-át nem haladja meg.
(2) Kamatmentes kölcsön

nyújtható temetési költségek viseléséhez

(3) A kamatmentes kölcsönt

háztartásban élők közül - csak az egyikcsaládtag kérheti,
héutartásban élő családtag közül a másik személyt is úgy kell

- a közös

ÚjaUU kérelem esetén a közös

tekinteni, mint aki már kölcsönben

A kamatmentes kölcsön

(4)

részesült.

összege: maximum 100.000.-Ft

A

kamatmentes kölcsön havi részletekben történő visszafizetésére legfeljebb egy évig
terjedő időpont határozhatő meg. A kölcsön visszafizetésének kezdő időpontja a folyósítást
követő hónap 10.-e.

(5)

(6) A kamatmentes kölcsön visszafizetésének feltételeit egyedi elbírálás alapján

a

megállapításra jogosult szerv határozzameg, melyet külön szerződésbe kell foglalni.
A szerződésben rögzíteni kell a
a.) kifizetés módját,
b.) a visszafr,zetés mődiára vonatkozó szabályokat,
c.) a visszaíizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit,
d.) a visszafizetés garanciájaként két kezes nevesítésénekkötelezettségét,
e,) azt a kikötést, hogy a kölcsön összege a támogatott és a kezes bármely önkormányzat által
nyúj tott támo gatásából levonható.

A

szerződést a polgármester írja alá.

(7)

A kamatmentes kölcsön megállapítása

a

polgármester hatáskörébe tartozik.

zárő rendelkezések
3. §.

(1)Ez

A rendelet kihirdetéséről a jegyző

a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

gondoskodik,
Görgeteg, 2015,

polgármester

Görgeteg, 2015. április 6.
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