MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
18/2016. (VI.13.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ban, a 32. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény a 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati
rendelet 35. § (3) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottsága, valamint
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 5.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének
kikérésével,
a következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Pénzbeli támogatás és természetben nyújtott szociális ellátás állapítható meg a Salkaházi Sára
Miskolc Program keretében annak a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő 60.
életévét betöltött személynek, aki a kérelem benyújtásának időpontjában Miskolc Megyei Jogú
Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum tízszeresét.”
2. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
„g) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás: az öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági és
rehabilitációs ellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék,
bányászok egészségkárosodási járadéka, szülői nyugdíj, árvaellátás, mezőgazdasági szövetkezeti
járadék, baleseti járadék, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, vagy házastársi jövedelempótlék.”
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3.§
(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdésében a „151. § (5)” szövegrész helyébe, „21/B. § (2)” szöveg lép.
(2) A Rendelet 13. § (3) bekezdésében, valamint 14. § (4) bekezdésében a „Főosztály” szövegrész
helyébe a „Kabinetje” szöveg lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Miskolc, 2016. június 9.

Dr. Csiszár Miklós
jegyző

Dr. Kriza Ákos
polgármester
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