Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
20/2015. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenırzésének részletes szabályairól szóló
8/2015. (II. 25.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. § A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenırzésének részletes szabályairól szóló 8/2015. (II. 25.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban:
Ö.R.) 5. § (2) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:
„ f.) gyermekszületési támogatás”
2. §

Az ÖR. 6. § (2) bekezdése az alábbi d.) ponttal egészül ki:
„d.) gyermekszületési támogatás megállapítása”

3. § Az Ör. 10. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(7) A (6) bekezdésben meghatározott arányszám 0,2-del növekszik, amennyiben:
a) a háztartás (6) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegő családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül,
b) a háztartás (6) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegő családi
pótlékot folyósítanak,
c) a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelı szülı – ideértve a gyámot és a nevelıszülıt
– él.”
4.§

Az Ör. 11. § (1) bekezdés e) pontjának eb) és ec) pontjaiban a „fertıtlenítés” kifejezés helyett a
„tisztántartás” kifejezés kerül alkalmazásra.

5. § Az Ör. 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) „Az ESzB a rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás rendelkezésre álló fedezetének
ismeretében, az ünnepekre tekintettel a Családsegítı segítségével a Hajdúnánás közigazgatási
területén élı személyeket természetbeni juttatásként élelmiszercsomag-adományban részesítheti.”
6. § Az Ör. 25.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(8) „A gyógyszertámogatást egy évre kell megállapítani, melynek aktuális havi összegét a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda Költségvetési Csoportja a tárgyhónap 5-éig,
havonta fizeti ki a kérelemben megjelölt gyógyszertár képviselıje számára a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal pénztárában.”
7. § Az ÖR. az alábbi 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § (1) Egyszeri természetbeni gyermekszületési támogatásra jogosult minden 2015. január 1-je után
született gyermek, szülıjének kérelmére, akinek legalább egyik szülıje legalább a gyermek
születését megelızı 1 éve hajdúnánási állandó lakos, vagy hajdúnánási tartózkodási hellyel
rendelkezik.
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(2) A támogatás összege 30.000 Forint értékő Bocskai Korona, mely a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal pénztárában kerül kifizetésre a jogosult számára.
(3) A támogatás iránti kérelem beszerezhetı a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati és Igazgatási Iroda Szociális Csoportjánál (a továbbiakban: Szociális
Csoport), valamint letölthetı a hajdunanas.hu honlapról.
(4) A kérelmet - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a gyermek születését követı 90 napon
belül, a Szociális Csoportnál lehet elıterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát, valamint az egyik, vagy mindkét szülı lakcímkártyájának
másolatát.
(5) A 2015. január 1-je és 2015. augusztus 30-a között született gyermekek esetében a kérelem
benyújtásának határideje 2015. október 31.
(6) A támogatás megállapításáról a kérelem beérkezését követı 21 napon belül - átruházott
hatáskörben - a polgármester dönt.
8. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. július 1-jén lép hatályba, és az azt
követı napon hatályát veszti.
(2) A rendelet 7. §-a 2015. szeptember 1-jén lép hatályba
(3) A rendeletet a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.

Hajdúnánás, 2015. június 25.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2015. június 30.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

