PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2019. (XI.18.) önkormányzati rendelete
évi egyszeri természetbeni juttatásról
(változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)1

Hatályba lépés napja: 2019. november 19.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzé téve
2019. november hó 18. napjától 2019. november hó 21. napjáig.

Pilis, 2019. november hó 18. napja

Hajnal Csilla
polgármester

Dr. Szabó György
jegyző

Egységes szerkezetben a 18/2020. (IX. 25.), valamint a 32/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelettel. Hatályos:
2021. november 01. napjától.
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PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő–testületének
6/2019. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
évi egyszeri természetbeni juttatásról

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §2
A rendelet célja, hogy a szociális szempontokból rászoruló személyek és családok részére
életminőségük javítása érdekében utalvány formájában egyszeri természetbeni juttatást
biztosítson.
2. §
E rendelet hatálya kiterjed Pilis Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő személyekre.
3. §3
A polgármester évente decemberben - jövedelemvizsgálat nélkül - természetbeni támogatásként
a 4. §-ban meghatározott összegben, utalvány formájában támogatást nyújthat, azzal a kitétellel,
hogy a támogatás kizárólag egy jogcímen vehető igénybe.
4. §4
(1) Szociálisan rászorulónak tekintendő, aki Pilis Város Önkormányzatától vagy a Pilisi
Polgármesteri Hivataltól:
a) időskori gyógyszertámogatásban részesülő:
aa) egyedülálló személy, aki tárgyév január 01. napja és november 30. napja közötti
időszakban benyújtotta kérelmét és kérelme kedvező elbírálása folyamán a támogatásra
jogosultságot szerzett,
ab) kapcsolatban (házastárssal/élettárssal) élő személy, aki tárgyév január 01. napja és
november 30. napja közötti időszakban benyújtotta kérelmét és kérelme kedvező
elbírálása folyamán a támogatásra jogosultságot szerzett,
b) határozattal megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy
megállapítás tárgyában eljáró szülője/törvényes képviselője, illetve saját jogán eljáró fiatal
felnőtt, akinek jogosultsága tárgyév november 01-én fennáll.
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(2) Az évi egyszeri természetbeni támogatás mértéke:
a) az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott esetben: 20.000,- Ft értékű
utalvány/Fő
b) az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott esetben: 10.000,- Ft értékű
utalvány/Fő
c) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben: 10.000,- Ft értékű utalvány/Család,
illetve 10.000,- Ft értékű utalvány/saját jogán eljáró fiatal felnőtt
5. §
(1) A természetbeni juttatást a polgármester hivatalból állapítja meg.
(2) A polgármester döntését követően kerül sor az ellátásban részesülő részére a juttatás Pilisi
Polgármesteri hivatal által történő átadásra.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Hajnal Csilla
polgármester

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet kihirdetésre került
2019. november hó 18. napján

dr. Szabó György
jegyző

dr. Szabó György
jegyző

