
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2013.(IV.26.) rendelete

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 5. § (1)-(3) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Átmeneti segélyben részesül az, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd
és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg
a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át .

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek
minősül:
a) a kérelmező, vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó
esetében hirtelen fellépő és 1 hónapot meghaladó kórházi gyógykezelést igénylő
betegség,
b) a kérelmező közeli hozzátartozójának halála,
c) lakhatást biztosító épület rendeltetésszerű használatát akadályozó köztudomású
elemi kár,
d) bűncselekmény következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet.

(3) Az átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan 2.000.- Ft és az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege között lehet megállapítani, de a
támogatás összege évente nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.”

2. § A rendelet 5. § (5) bekezdése hatályát veszti.

3. § A rendelet 5. § (11) bekezdés b) és c) pontja hatályát veszti.

4. § A rendelet 5. § (12) bekezdése hatályát veszti.

5. § A rendelet 6. § (4) bekezdése hatályát veszti.

6. § E rendelet 2013. május 1-én lép hatályba.
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