Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
17/2006.(VIII.08.) rendelete
Szécsény város szociális- és gyermekvédelmi támogatások
ellátási rendjérıl szóló 22/2003. (X.30.) rendelet módosításáról
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, az 1/2004.(I.27.), a 4/2004.(II.17.), a 10/2004.(IV.20.), a 21/2005.(VIII.23.), a
27/2005.(X.18.) és a 11/2006.(V.23.) rendeletével módosított 22/2003.(X.30.)
rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az Ör. 9/A. § -a helyébe a következı rendelkezés lép:
„9/A. §
(1) Az önkormányzat a településen állandó lakcímmel rendelkezı, a közforgalmú
személyszállítási
utazási
kedvezményekrıl
szóló
287/1997.(XII.29.)
Kormányrendelet 26. §-ában meghatározott rászorultak részére havi, 3 havi, 4
havi, éves helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben érvényes
kedvezményes bérletjegy árát utólag kérelemre megtéríti.
(2)

Az önkormányzat a település iskoláiban tanulók részére, valamint Szécsényben
lakóhellyel rendelkezı, de tanköteles korú és nem szécsényi iskolába járó
gyermekek részére szociális segélyként – a fenti Kormányrendelet 25. §-a
értelmében – utazási támogatás nyújt utólag a helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedésre érvényes havi, 3 havi, 4 havi, éves bérletjegy árának mértékéig,
amennyiben az érintett (törvényes képviselı) írásban kérelmezi.

(3)

Az önkormányzat megtéríti továbbá szociális segélyként a teljes árú havi, 3 havi,
4 havi, éves helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre jogosító érvényes
bérletjegy árát az alábbi esetekben:
- kérelmezı családjában az egy fıre esı jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg,
- kérelmezı legalább 2 gyermek eltartásáról gondoskodik,
- kérelmezı tulajdonában nincs személygépkocsi.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szociális támogatások csak az
igénybevevı (törvényes képviselı) egyedi kérelmére biztosíthatók úgy, hogy a
rendeletben meghatározott feltételeket minden kétséget kizáróan kérelmezı
bizonyítja, továbbá csatolja kérelméhez a részére kiállított bérletjegy
leválasztható második példányát.
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A szociális segélyre való jogosultságot csak egyedi mérlegelés alapján és utólag
lehet megállapítani.
(5) A Képviselı-testület az utazási támogatási segélyek elbírálásával,
megállapításával és folyósításával összefüggı hatáskörének gyakorlását a
polgármesterre ruházza át.”
(6) E rendelet 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.
Szécsény 2006. augusztus 7.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı

A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2006. augusztus 8.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı

Dr. Serfızıné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester

