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Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2015. december 4-én  

(péntek) 17
30

  órai kezdettel megtartott rednkívüli testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzati hivatal 

     Kaskantyú, Hunyadi János utca 16 

 

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Brada István, Hermanné 

Németh Andrea, Kelemen István, Martinkó János 

képviselők, Filus Jánosné jegyző 

 

Hiányzik:     Kukucska Sándor alpolgármester, Turú Gyula képviselő. 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. 

Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. A Képviselő-testület a 

napirendet egyhangúan, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta. 

 

NAPIREND  

 

1. A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1.) napirend 

A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Elnézést kér a képviselőktől, amiért ilyen rövid idő alatt került sor az ülés összehívására. 

Gyors döntés szükséges, mert a szociális ellátásra még van szabad keretünk és a rászorulóknak 

még szeretnénk az ünnepek előtt segítséget nyújtani. Ennek jegyében készült a rendelet 

módosítása. 

 

A képviselők egyet értettek az előterjesztésben foglaltakkal. 
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Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a 

képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 1. 

számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Több napirend nem volt, Újházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

  

 Újházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 

 

 

 

 

 

jzk. 1. számú melléklete 

 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2015.(XII. 7.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

R.)  7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„7. § (1) Rendkívüli települési támogatásban lehet részesíteni azt a nagykorú személyt, akinek 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg: 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 százalékát, 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 

százalékát, 

c) ha a kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója csak 

nyugellátásban vagy nyugdíjszerű szociális ellátásban részesül, az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, 

d) gyermekét egyedül nevelő szülő, egyedül élő nyugdíjas vagy nyugdíjszerű szociális 

ellátásban részesülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 

százalékát,  

e) a kérelem benyújtását megelőző egy hónapon belüli betegség, elemi kár esetén az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát.” 

 

(2)  A R 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § (4) A támogatás nem lehet kevesebb 2000 Ft-nál, és nem haladhatja meg a 20 000 Ft-

ot.” 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Újházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. december 7. 

 

Filus Jánosné jegyző 

 

 


