Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (XII.21.)
önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet módosításáról
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, a 33. § (7)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatról szóló 4/2011.(III.22.) önkormányzati
rendelet 9. § (8) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi,
Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével,
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatról szóló 4/2011.(III.22.) önkormányzati
rendelet 9. § (10) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális, Idősés Egyházügyi Bizottság véleményének kikérésével,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (3) Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás
megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét –
amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné –
méltányosságból
a) elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett sem jövedelemmel, sem vagyonnal
nem rendelkezik
b) 50 %-al csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett, illetve családja egy főre eső
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 80 %-át
c) legfeljebb hat havi részletekben történő megfizetését engedélyezheti, ha a
visszafizetésre kötelezett, illetve családja egy főre eső havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíjminimum 80 %-át.”
2. §
Hatályát veszti a Rendelet
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

1. §-a
2. §-a
9. § (1) bekezdés i) pontja
9. § (3) bekezdése
18. § (1) bekezdés d) pontjában a „stb” szövegrész
18. § (5) és (6) bekezdése
18. § (7) bekezdésében a „stb” szövegrész
24. §-a
25. §-a
26. §-a
27. §-a
28. §-a
28/A. §-a

n) 29. §-a
3. §
E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
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