Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
5/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §
A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati. rendelet (a továbbiakban: R.) 20 §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében a jövedelemszámításnál irányadó
időszak a Szoctv. 10. § (2)-(5) bekezdése alapján kerül megállapításra. Az egy főre jutó
jövedelem számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő
közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni a Szoctv. 4. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt
személyeket.”
2. §
(1) Az R. 24. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja az a) pontban
meghatározott mértéket, rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri, vagy meghaladja az
a) pontban meghatározott mértéket és lakásfenntartásának elismert költsége eléri, vagy
meghaladja a család havi jövedelmének 25%-át.”
(2) Az R. 24. § (1) bekezdésnek c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át, és a kérelmező egyedül él, 70 év feletti, és havi rendszeres gyógyító ellátásának
költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.”
3. §
Az R. 25. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az étkezési térítési díj hozzájárulás esetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak
a Szoctv. 10. § (2)-(5) bekezdése alapján kerül megállapításra. Az egy főre jutó jövedelem
számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő közeli
hozzátartozóként kell figyelembe venni a Szoctv. 4. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt
személyeket.”
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4. §
Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
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