Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2016. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem
helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 19. § (2) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2015.
(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
egyedül élő, vagy egyedül álló esetén annak 400%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona. A lakásfenntartási támogatás havi összege
a) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő, vagy egyedül álló esetében a 300%-át, 6.000,Ft,
b) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150%-át meghaladja, de nem haladja meg 200%-át, illetve egyedül élő, vagy
egyedül álló esetében a 300%-át meghaladja, de nem haladja meg a 350%-át, 5.000,- Ft,
c) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200%-át meghaladja, de nem haladja meg a 250%-át, illetve egyedül élő, vagy
egyedül álló esetében a 350%-át meghaladja, de nem haladja meg a 400%-át, 3.000,- Ft.”

2. §

A rendelet 7. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a kérelmező jövedelme meghaladja az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott mértéket és a
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, a Polgármester az Egészségügyi
és Szociális Bizottság véleményét figyelembe véve rendkívüli települési támogatást állapít
meg.”

3. §

A rendelet 6. melléklete helyébe az alábbi 6. melléklet lép:
„6. melléklet a 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjai az oktatási intézményekben

A.
Ellátási forma
1. Óvodai reggeli
2. Óvodai ebéd
3. Óvodai uzsonna
4. Óvodai ellátás
5. Általános iskolai reggeli
6. Általános iskolai ebéd
7. Általános iskolai uzsonna
8. Általános iskolai napközi
9. Általános iskolai kollégium
10. Középiskolai reggeli
11. Középiskolai ebéd
12. Középiskolai vacsora
13. Középiskolai kollégium

B.
Megállapított térítési díj
58,- Ft/nap
177,- Ft/nap
58,- Ft/nap
293,- Ft/nap
64,- Ft/nap
267,- Ft/nap
64,- Ft/nap
395,- Ft/nap
639,- Ft/nap
187,- Ft/nap
292,- Ft/nap
244,- Ft/nap
723,- Ft/nap

Óvodai ellátás: reggeli+ebéd+uzsonna
Általános iskolai napközi: reggeli+ebéd+uzsonna
Általános iskolai kollégium: napközi+középiskolai vacsora
Középiskolai kollégium: reggeli+ebéd+vacsora
A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. „
4. §

E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és 2017. január 2. napján hatályát veszti.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. december 18.
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jegyző
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