Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.22.) önkormányzati
rendelete a szociális ellátások rendjéről szóló 2/2010.(I.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. §
(2) bekezdésben, valamint 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális
ellátások rendjéről szóló, 4/2011.(II.28), 17/2011.(IX.30), valamint 4/2012.(II.17.)
önkormányzati rendeletekkel módosított önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik.
1.§
A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
4. §. A Rendelet 24. §-a szerinti közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt.
2.§
A Rendelet 12.§ (1) bekezdés e) pontja a következők szerint módosul:
12. § (1) e) Gondoskodik a kerítésen kívül határos terület, járda tisztántartásáról.
3.§
A Rendelet 13.§ (1) bekezdésében a „Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltségével” szövegrész helyébe a „Nógrád Megyei Kormányhivatal
Rétsági Járási Hivatal Munkaügyi Központja Rétsági Kirendeltsége” kerül.
4.§
A Rendelet 14.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
(1) Születési támogatásra jogosult az az újszülött gyermek, aki rétsági állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, valamint szülője vagy gondviselője – a jelen rendelet 2.§ (1)
bekezdésében foglaltaktól eltérően – legalább egy éve életvitelszerűen Rétságon lakik,
és a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(2) A születési támogatás összege 15.000 Ft.
(3) A támogatást kérelemre, az édesanya részére kell megállapítani. .A kérelemhez csatolni
kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, valamint a gyermek és a szülő
lakcímkártyájának másolatát.
(4) Újszülött elhelyezése esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló gyám részére kell a
támogatást kifizetni
5.§
A Rendelet 24. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
24.§ (1) Közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek családjában
az 1 főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 160 %-át, egyedül élő esetén 210 %-át, ha a havi rendszeres gyógyító
ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25
%-át meghaladja, és nem jogosult az Szt. 51.§ (1) és (2) bekezdés szerinti ellátásra.

(2)A közgyógyellátás (1) bekezdés szerinti megállapításánál
rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.

a Szt. 50/A. §- 51.§

6.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
Mezőfi Zoltán
polgármester

Tömör Józsefné
aljegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet 2013. február 25.-én kihirdetésre került.

Tömör Józsefné
aljegyző

