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A tárgyalandó témakör tárgya:
Döntés rendkívüli szociális támogatási pályázat benyújtásáról
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt évekhez hasonlóan kiírásra került „az önkormányzatok rendkívüli támogatása (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatás)” című pályázat, melyen Őrbottyán Város Önkormányzata is
elindulhat.
Ezen pályázat keretében, de külön igénylés és eljárás útján a települési önkormányzatok rendkívüli
szociális támogatásra pályázathatnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 45.§-a szerinti települési támogatások 2018. évi kifizetéséhez. Egy önkormányzat egy alkalommal pályázhat, a pályázat benyújtására 2018. augusztus 15-ig van lehetőség. A támogatás vissza
nem térítendő.
Az elmúlt években is pályáztunk erre a célra és az elnyert összeg fedezte a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadásokra és a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott támogatások összegét.
A pályázaton való induláshoz a képviselő-testület döntése szükséges.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a határozat-tervezeteket.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Költségkihatása nincsen, önrészt nem igénylő pályázat
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2018. (VII.13.) határozata a „Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása” pályázatról
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a „Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása” című pályázat keretében az Őrbottyán Város Önkormányzata által nyújtott, a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti települési támogatások 2018. évi kifizetéséhez.
Őrbottyán, 2018. július 10.
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