Paks Város Önkormányzata Kópviselő-testületének
2412020. (V. 5.) önkormányzati rendelete
a szociális ás gyermekjóláti ellátásokról és a szociális ás gyermekjóléti igazgatásról
szóLó 3/2015. (11.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Paks Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény46. 5(4) bekezdésében foglaltak alapján Paks
Város Önkormányzata Képviselő-testü[etének a szociális igazgatásról és szociális
e[látásokról szóló 1993. évi III. tv. 1. 5 (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szó[ó 1997. évi XXXI. tv. 29. 5 (1) bekezdésében kapott
felhatatmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szó[ó 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 5 (1) bekezdés 8. és Ba.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásró[ szóló
3/2015. (11.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hszr.) a következő 43/C. 5-sal
egészü[ ki:
„43/C. 5(1) Pandémia következtében rendkívüli élethelyzetbe került, Paks közigazgatási
területén élő szociálisan rászoruló háztartások részére egyszeri vissza nem térítendő
krízistámogatásként rendkívüli települési támogatás állapítható meg, ha a háztartásban az
egy főre jutó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg a
nyugdíjminimum 220%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250%-át.
(2) E rendelet alkalmazásában rendkívüli élethelyzet pandémia következtében: a humán
járvány következtében beállt olyan helyzet, amely akut módon veszélyezteti a kérelmező
háztartása legalapvetőbb étkezési, egészségügyi és lakhatási igényeinek kielégítését,
különösen
a) a karantén miatti rendkívüli kiadások,
b) a rendkívüli egészségügyi kiadások,
c) az alkalmi munka lehetőségének megszűnése,
d) a munkaviszony megszűnése,
e) a tartósan fennálló szociális rászorultság.
(3) A járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli élethelyzetre tekintettel folyósított
támogatás összege 75000 forint.
(4) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 9. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani a Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztálya
Szociális Csoportjánál.
(5) A szociális rászorultság vizsgálatát e rendelet 4-5. 5-a alapján kell lefolytatni.
(6) A támogatás egy alkalommal, a háztartás egy tagja számára állapítható meg.
(7) A támogatás kifizetése házi pénztárból vagy átutalással kerül kifizetésre a
megállapítástól számított 10 napon belül.”
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A Hszr. a rendelet 1. melléklete szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően a pandémiával összefüggésben
beállott rendkívüli helyzetre benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.
Paks, 2020. május 5.
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Kihirdetési záradék:
A rendelet 2020. május 5 én kihirdetésre került.
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