
Mólykút váíos Jegyzőjc

Előterjeszté§

a Képvi§elő-te§tü|et 20l6, március 29-ei üló§óre.

T!i!§! A §zociáli§ rászorult§ágtól függő helyi pénzbeli és tcrmé§zetbeni ellátá§okról

s|,óló 4l20l5,(I1.27.) őnkormányzati rendelct módo§ítá§a.

Ti§ztelt Képvi§eló-te§tület!

A Magyarorczág 20l5. évi központi költségvetésének megalapozásfuól szóló 20l4. évi xclx.
töryény a §zociális igazgatástól és szociális ellátá§okól szóló 1993. évi III. törvény

(továbbiakban szt.) módo§írásával 20l5. m&cius l. napjától jelentösen átalakította a szociái§

ellátások rendszerét.

Az Sá, módosításával az Országgyülésnek célja volt egyrészt a rászorulók támogatiási

rendszerének megújitása, másré§zt a §zociális támogatási rendszer igazságosabbá és

átláthatóbbá tétele. cél volt továbbá az, hogy az új rendszer elejét vegye a korábban gyakan

tapasztalt, segélyekkel való visszaéléseknek és azok kapjanak támogatást, akik valóban

Iá§zorulnak. A módosítás fol),tlin az szl a lbnti idöponttól kezdődően c§ak az állam által

kötelezően biztosítandó ellátásokat lartalmazz',, ezen túImenóen pedig az önkomfulyzatok

feladata a Iászorulók szociális támogatása - tel9pülési támogatás folmájában. Annak

eldöntése, hogy a települési tímogatás keretében milyen célokra, milyen feltételekkel és

milyen ö§§zegü támogatást nyújt, teljes méltékben az önkormányzat mérlegelési jogköIébe

taítozik, annak csupán egyetlen egy korlátja varr, ugyanis az szl. a 45. § (3) bekezdésében

akként rendelkezik, hogy a képviselö-testület a létl'enntaflást veszélyeztető rendkívtili

élethelyzetbe keúlt, valamint az időszakosan vagy tütó§an létí'enntafiá§i gonddal küzdő

személyek részére íendkívüli települési támogatást kötele§ nyújtani. Az szt. a települési

támogatás körében nyújtandó ellátások körét a 41, § (1) bekezdésében csak példálózó

jelleggel soro|a fel, ezzel is széIes körű szabályozási lehetőséget biztosítva aZ

önkormányzatok számfua, hogy a támogatási formiák és azok méltékei a helyi viszonyok

alap!án kerüljenek szabályozásra. Az Szt, 134lE. §-a értelmében a települé§i önkormányzat

képviselő-testületének legkésőbb 2015. februáI 28. napjáig kellett megalkotnia a települé§i

tánogatás szabályozásiila vonatkozó rendeletét, amely kötelezettségének a Képviselő-testület



a szociáis rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokól szóIó

4l20l5.(II.2'?.) öDkormáLnyzati rendelet (továbbiakban: rendelet) megalkotísával hatíridóben

gleget tett. A lendelet megalkotásakor igyekeztiink törekedni arra, hogy annak szabályai

tiiközzék a korábbi helyi tapasztalatok alapján levont konldúziókat, illetve a rend€letbe több

,,feket" is beemeltiink a segélyekkel való visszaéIés lehetöségének csökkentése éIdekében.

A jogalkotá§IóI szóló 2010. évi cxxx, törvény (továbbiakban: Jat.) 2l. §-ának (2) bekezdése

önkormányzati rendelet esetén a jegyző hatáskörébe utalja az önkormányzati rendelet

hatályosulasának, ill€tve sziikség szerinti utólagos hatásának viz§gálatát. E

kötelezettségemnek eleget téve, íigyelembe véve az elmúlt 1 év gyakorlati tapasztalatait,

valamint az újonnan í'elmerülő ploblémákat, indokoltnak látom a rendelet szövegének

módositísát az alábbi részletes indokok alapján:

!§! Az elmúIt időszakban több alkaloímal tapasztaltuk az eljár{i§ok §orán, hogy aktív korú

munka és jövedelem nélkiil éló személyek nem regi§ztráltatják magukat álláskeresóként a

jfuási hivatal foglalkoztatási o§ztályán (elkerülvén ezzel tulajdonl(éppen az állami szerwel a

munkahelykeresés céüából történő együttmúködést). Javasoljuk, hogy a íendelet-teívezetbe

kerüljön beépítésre az a korlálozó szabályozás, hogy ne legyen m€gálapitható t€lepülési

tlimogatás annak az aktív korú §zeméI},iek, aki álláskeíesőként, illetve akinek a családjában

élő személy munkanélküliként a munkahelykeresés céljából nem míiködik €gyütt a járási

hivatal foglalkoztatási osztályával.

2._,]L Az esetleges elhalálozásoka tokintettel - az egységes jogalkalmazás é§ a jogbiztonság

követelményének való megfelelés érdekében - indokolt a fel nem vett, illetve fel nem használt

tárnogatásoka vonatkozó szabályoás rendeletb€ történő beemelése.

jJL_ A lakhatási támogatás esetén - kizárólae az eeyedülélő személvek vonatkozásában -

indokoltnak látjuk a jövedelemhatár megemelését, valamint a támogatási sávok -
háztartásokhoz képe§t történő - elc§úsztatását, A kérelmek felvétele é§ elbírálása §olán

gyakmn tapasztaltuk, hogy ugyan az egyedüléló személy a n},ugdíjminimum 250%-át

meghaladó jövedelemmel rendelkezik, de azt - pl. a magas gyógyszerköltségéíe vagy

rczsikölt§égre tekinteltel - nagyon nehezen tudja beosztani, továbbá kvlii magas jövedelme

lblytán szinte minden támogatási forma odaitéléséböl kiesik. Ezért javasoljuk, hogy az

egyedülélö személyek esetén a lakhatási támogatás felső korlátja a nyugdíjminimum 300%-



ában kerüljön meghatározásra, továbbá, hogy esetükben a támogatási összeg egy §áWal

elcsúsztatva keíüljön megítélésre.

4iL,]L A közgyóg},támogatás megszilnteté§ével párhuzamosan (ennek indokát a 9. §-nál

i§mertetjiik részletesen) újraszabályozásra kerillne az eseti gyógy§zertáínogatásra jogosultak

köre, a házioryosi igazolás taftalma, valamint pontosításra kerülne a lendszelg§

8yógyszerköltség időszaka. A támogatásra jogosultak körenek ki§zélesíté§ét az indokolja"

hogy számos 62. életévet be nem töltött beteg személy éI a telepulésen, akik olyan alacsony

jövedelemmel rendelkeznek, amely indokolttá teszi a támogatási formába töIténő bevonásuk.

6-7.§: Kízétólag az elemi krár esetében nyújtott rendkívüli települési támogatás

vonatkozásában a 3. §-nál miiLi bemutatott indoka tekintettel - csak az egyedülélő

személyek esetében javasoljuk a jövedelemhat{ár felemelését a nyugdíjminimum 300%-ra

történő felemelését. E javaslata tekintettel szükséges ajelenlegi szakasz újraszabályozása is.

E§
l, Don| A közgyógytámogatás megsztintetésével piirhuzamosan lehetőség adódik az e§eti

gyógyszertámogatásra jogosultak körének újraszabáyozásra mellett a támogatási alkalmak

számának növelésére is - évi két alkalom h€lyett évi négy alkalommal lehetne igényelni a

támogatá§t.

2, Dont: A gyermekvédelmi szeívezeti formái( megváItozá§a indokolja a flancia bekezdés

újraszabályozását.

9-§
1-3. pont: A közgyógytá|rnogarás bevezetése nem váltotta be az előzetesen hozzá fbzön

reményeket, eg},résá az igénybe vevők kis száma, másré§zt az eljár{ás nehézke§sége, továbbá

aZ adminiszt!áció bonyolultsága miatt. Ezen okoka tekintettel javasoljuk ezen tánogatá§i

forma meg§züntetését, az eseti gyógyszeítámogatás - fentebb már ismertetett - egyidejú

újraszabályozásával. A már megállapított közgyógytámogatá§okat nem érintené a

szabályozás, azok kifutó jelleggel keülnéÍlek megszűlésre.

4. pont: A gyermekvédelmi szervezeti formii,k megváItozása indokolja a francia bekezdés

elhagyását.

5, Dont: A közgyóg}.támogatás megsziintetése miatt szükséges a 2. számú melléklet hatályon

kívül helyezése.



1. számú melléklet

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
§zociáli§ rá§zorult§ágtól függő helyi pénzbeli é§ termé§zetbeni ellátá§okról szóló

4/2o15,(II.27.) őlkormányzati rendelet módosításáról szóló

önkormányzati rendelet-tervezethez

l. Társadalmi hatások

A rendelet módositással lehetővé váik a úszorulók szélesebb körben törlénó !ámogatása.

2, Gazdasági, költ§égveté§i haúások

A rendelet_tervezetben foglaitak végrehajtásának nincs érdemi kihatá§a aZ önkomiinyzat

2016, évi köItségvetésére nézve, hiszen az ete a célra biztosított elóirányzatok a

köItségvetésben rendelkezésre állnak.

3. Környcz€ti é§ egészségü§/i kövotkezmények

A rendelet módosítása nem jár kömyezeti következményekkel, Az egészségügyi

következnényeknél számolni kell a közgyógytámogatásra jogosultak köréIe gyakorolt

negatív hatá§oka, ugyanakkol az eseti gyógyszertáínogatáslajogo§ultak köIének kiszélesíté§e

és a támogatási alkalmak számráaak növelése több személy részére te§zi eléIhetővé aZ

egészségéhez sziüséges gyógyszerek kiváltását.

4. Admini§ztratív terheket befolyá§oló hatások

A rendelet módosítása következtében valószínűleg emelkedik a szociáis igazgatási ügyek

iziuJ.la.

5. Á jogszabály megalkotá§ának szükségessége, a jogalkotá§ elmaradá§ának várható

következmény€i

A rendelet módosítását a jogszabály hatályosulásának vizsgáata §orán megálapított

tapasztalatok indokoljrák.

6. A jogszabály alkalmazásához §zükséges személyi, §zervezeti, tár§/i é§ pénzügyi

feltételek

A jogszabály alkalmazásához Szijlséges pénzügyi, személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem

változnak, azok rendelkezésre állnak,



MÉLYKúT vÁRos öllrorurÁNyzar
rÉpvrsnló-rrsrü,prÉxpx

.../20ló.(......) önkormányzati rendelet€

a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátá§okról §zóló

4l2o15.(II.27.) ötikormányzati rendelet módosítá§áról.

Mélykút város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdésében,

a szociális igazgatá§ról és a szociális ellátásokól szóló 1993, évi III. törvény 32. § (3)

bekezdésében, 45. § (l) bekezdé§ében, valamint 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi clxxxíx,
törvény 13, §-a (l) bek€zdésálek 8a, pontjában meghatárczoft feladatkörében eljáwa a

Humánpolitikai Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügl,rendi Bizott§ág véleményének

kikérésével a következőket lendeli el|

1. § A §zociális rászorultságtól tliggő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokóI szóló

4/20l5.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R,) 6. §-a a következő (2) bekezdéssel

egészül ki, ezzel egyidejűleg a §jelenlegi szövegénekjelölése (l) bekezdésre változik:

,.(2) Nem állapítható meg települési tiiínogaiás annak aZ aktív korú személynek, aki

á|láskeresóként, illetve akinek a családjában éló személy munkanélküliként a

murrkahelykeresés céljából nem muködik együtt ajárási hivatal foglalkoáatási osztályával,"

2. § A R. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészüI ki;

,,(3) A tél nem vett ellátást, iiietve a fel nem használt ellátást az elhmyttal közös háztartásban

együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szüIó, nagyszülő és testvéI egymást követő

sonendben veheti fel, illetve hasznáhatja fel."

3. § A R. 15. §. (l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

..(1) A lakhatási támogatás egy hónaprajutó összege

a) 2000,- Ft, ha a hiiztartásban az egy íőte jutó havi jövedelem meghaladja a

nyugdíjminimum 200%-át, de nem haladja meg az n}ugdűminim]rn 250Yo-áí: egyedülélő

szeméIy esetén a havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 250 %-át, de nem haladja

meg a nyugdíjminimum 300 %-át,

b) 3000,_ Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a

nyugdíjminimum 150%-át. de nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülélő



személy esetén a havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 200 %-át, de ngm haladja

meg a nlugdíjminimum 250 %-át,

c) 4000,- Ft, ha a kérelmezö háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a

n},ugdíjminimunot, de nem haladja meg a nlugdíjminimum l50 %-át, egyedülélő személy

esetén a havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 150 %-át, de nem haladja meg a

nyugdíjminimum 200 %-át,

d) 5000,- Ft, ha a kérelmező hááartfuában az egy fórejutó havijövedelem nem haladja meg

a nyugdíjminimumot, egyedülélő személy esetén a havi jövedelem nem haladja meg a

nyugdűminimum 150 %-át,

feltéve, hogy a házlartás tagjai egyikének sincs, illetve az egyedülélő személynek nincs

vagyona"'

4, § A R. 26, § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Eseti gyógyszeltámogatá§ra az a nagykorú személy jogosult, akinek a háziorvos áItaI

igazolt havi rendszeres gyógyszerkö]tsége meghaladja az egy főre jutó jövedelem 15 %-át,

feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdűminimum összegének 200

%-át, egyedül.ílló vagy egyedülélő esetén jövedelme a n},ugdíjminimum 250 í/o-át aem

haladja meg, feltérve, hogy a kérelmező a kérelem benyírjtásának időpontjában az Szt.

szerinti köZgyógyellátással, illetve a 20. § (1) bekezdése alapján közgyógytfunogatásra nem

jogosult."

5. § A R, 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egé§zül ki:

,,(3) A háziolvo§ által kiadott igazolás tallalír]azza: a kérelmező nevét, lakcímét,

társadalombiztosító azonosító jelét, a gyógyszel megnevezését, annak folmáját és

mennyiségét, valamint az országos Egészségbiztosítási Pénztár intemetes oldalán található

gyó gyszelkelesőben megtalálható árát,"

6. § A R, 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Rendkíviili telepüIési támogatás - az (1) bekezdésben foglalt kivétell9l - annak a rgndkívúli

élethelyzetbe keúlt személynek állapítható meg, akinek a háztaItásában az egy íóIe jutó havi

jövedelem a nlugdíjminimum 200 %-át, egyedüléIő esetén 250 %-át nem haladja meg."

7. § A R. 34. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § - e R. 4,§_a

szelinti - szövegének j eiö lése (1) bekezdésre valtozik:



,,(2) Rendkívüli települési támogatás elemi kár esetén amak állapítható meg, akinek a

haztanásáblr' az egy főle jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250olo-át, egyedülélő esetén

300oÁ-át nem haladja meg."

8.§AR,
1. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a ,,kétszei' szövegré§z helyébe a ,,négyszer"

szöveg,

2. 39. §-a (2) bekezdésének harmadik francia bekezdésében a ,,- Gyermekjóléti

SzolgáIat családsegítője" szövegrész helyébe a,,- család- és gyermekjóléti szolgátat

családgondozói" szöveg

lép.

7, § Hatályát ve§zti a R.

1. 4, § 1. pontja b) pontjának ba) alpontja,

2, 5. § (2) bekezdésében az ,,és b) pontjának ba) alpontjában" szövegré§z.

3. a R. 19. §-t megelőó 7, alcíme és a 19-25. §-ai,

4. 39. §-a (2) bekezdésének negyedik francia bekezdése,

5. 2. sámú melléklete.

8. § A R, a kihirdetését követó napon lép hatályba.



10._,]L, A hatáyba léptető rendelkezést tartalmazza,

Tisztelt Képviselő-testüiet!

A Jat, 17. (l) bekezdése előírja, hogy a jog§zabály előké§zítője - a jogszabály feltételezett

hatásaihoz igazodó részletességú - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozá§

váíható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről öDkormányzati rendelet

esetén a helyi önl(ormányzat képviselő_testületét tájékoztatni kell.

Fenti jogszabáyhely (2) bekezdése alapján a hatásviz§gáIat sorián vizsgálni kell:

a) a teívezett jogszabáIy valamennyi jelentósn9k ítélt hatását, különösen

a a) társadalmi, gazdasági, költ§égvetési hatásait,

4ó) környezeti és egészségi következményeit,

a., adminisztralív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabáIy megalkota§ának szükségességét, a jogalkotás e]rnaradá§ának várható

következményeit, és

c) a jogszabáIy alkalmazásához sziüséges szeméIyi, §zefvezeti, tiárgyi és pénzügyi

fe]tételeket.

AZ előzetes hatásvizsgálat aZ elóteljesztés 1. számú mellékletét képezi.

A kömyebb áttekinthetőség érdekében mellékeljiik az egységes szerkezetú rendelet tervezetét

is. amelyben a váItozások dőlt betűvel kedltek kieme]ésle. Kérem a T. Képviseló-testtiletet,

hogy a lendelet-tenezetct megtfugya]ni és azt elíbgadni szíveskedjenI

MéIykút, 2016. március 17. c
\(<s9
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L"/
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jegyZő



MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
rÉpvIsrr,ó-rBsrüLETÉNEK

4/2015.(IL27.) önkormányzaii rendelete
a szociális rászorult§ágtól íiiggő helyi pénzbeli é§ termé§zetbeni ellátúsokról.

(egy§ége§ §zerkezetbe foglalt rendelet-tervezet)

Mélykút Vfuos Önkormányzat Képviselőnestülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokól szó],ó |993. évi IIL törvény l0, § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 32. § (1) bekezdés b,) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésben, 48. §
(4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdé§ében és a l32. § (4) bekezdés g) pontjában, valamiítt
I34lE. §-ában, kapott felhatalmazás alapjrin, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
201l, évi CLXXXIX, törvény 13. §-a (1) bekezdésének 8a, pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a Humánpolitikai Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság véleméíyének kikérésével a következőket rendeli el:

L Fcjezct

Á LTALÁ-\* os RENDE LK EZE s EK

1. A rendelet célja

l. §

A í€ndelet céIja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelöen meghaté$ozza az önkormányzat
által a település közíg;azgü^i területén élő szociálisan rIászorult személyek szociális
biztonságának megőfzése és elősegítése éldekében bizto§ított ellátfuok formáit, azok
jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapítá§ának, kifizetésének, folyó§íüísának,
valamint felhasználása ellenőzésének szabálvajt.

z. Á rendetet hatólya

2.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed a mélykúti áuandó lakóhellyel vagy tartózkodá§i hellyel
rendelkezó, és életvit€lszerűen is Mélykút városban lakó

a) magyal áIlampolgáJokla,
b) bevándololtakla és letelepedetteke,
c) hontalanoka,
d) a magyal hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,
e) a szabad mozgás és tartózkodlá§ jogával rendelkező személyek beutazásáról és

tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakbal: szmtv.) szerint a szabad mozgás és
taítózkodá§ jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylé§ének időpontjában
az szmtv,-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a hfuom hónapot m€ghaladó
tartózkodási jogát Magyarország területén gyakoíolja, és a polgfuok személyi adatainak é§
lakcímén€k nyilvántaltásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.



(2) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993, évi III.
töryény (továbbiakban: sá.) szt. 7. § (l) bekezdésében meghatározott ellátások
vonatkozásában az (l) bekezdésben foglaltaknak túlmenóen kiterjed az Európai szociális
Kaíát megerősitő országoknak Magyarország teűletén jogszerűen taítózkodó
állampolgárata is.

(3) A lendelet tárgyi hatálya az szt,, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátá§ok
igénylésének és megállapításának, valamint lolyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006 (III.27.) Kom, rendelet által nem szabáyozott kérdé§eke teried ki,

3. Érrclmező rcndelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában:

l. c§alád: az szt.4. § (1) bekezdé§ c) pontjában meghatározottak.

2. Eryedülálló: az szt. 4. § ( l ) bekezdés l) pontjában meghatározottak.

3, Es/edüléló| az szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak,

4. Fizetési könnyítés: az adózás rendjéről szóló 2003, évi XCII. törvény 133-134. § -ban
meghatározottak.

5. Gyetmek: az sá,4, § (1) bekezdés d,) pontjának db)-dc) alpontjában
meghatározottak.

6, Háztartás, azsd 4. § (1) bekezdés f) pontjábao meghatáJozottak.

7. Jövedelem: az Szt.4. § (1) bekezdés a) ponüában meghatározottak

8, Környezetlanulmány| a kérelmező §aját otthonában történő felkeresé§€ információ
gyűjtés céljából életkörtilményei, jövedelmi. illetve vagyoni viszonyaival
kapcsolatban.

9. Közeli hozzátartozó: az sá.4. § (t) bekezdés d) pontjában meghatározottak.

10. NyugdíjminimumI az óIegségi nyugdíj mindenkori legkisebb ös§zege.

1 l. Va§/on| az Szt. 4. § (l) bekezdés b) ponüában meghatározottak.

IL Fejezet
A SzocIÁLl§ R]iszoRULTsÁGTóL rÜGGó HELYI

PliNzBELI És TERMÉszBrsrNI rll,ÁrÁsox
4, Á szocíális rdszorultsógtól fiiggő helyí pénzbeli és íefmészetbeni ellálósokíormóí

4.§



A szociiilis .á§zorultságtól ffiggő helyi penzbeli és természelbeni ellát{ások formái:

1. Települési támogatás keretében igényelhető ellátások:
a) lakhatási tárnogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

(továbbiakban: Iakhatási támogatás),
b) gyógyszertlímogatás a gyógy§z9rkiadások viseléséhez:

ba)"--+endszeres je.lkgge@í ]loz§oql@s (lo*ibbia].ba*:
káeeég,ítilxosaki!
bb) eseti jelleggel nyíljtott gyógy§Zertámogatá§ (továbbiakban: eseti
gyógyszedámogatás),

c) temetési támogatás a temetés költségeihez való hozzájáruláshoz (ovábbiakban:
temetési segély),

d) rendkívüli település támogatá§ a rendkívüli élethelyzet költségeihez való
hozzájáfuláshoz (továbbiakban: rendkívüli települési támogatás),

e) szemétszállítási díj t.tnogatás a szemétszállitási dij költségeihez való hozzájáttllástaz
(továbbiakban: szemétszállítási díj támogaLis),

f) egyszeri természetbeni lámogatás.
g) természetbeni tűzifa t.ímogatás,

2, Köztemetés
5,§

(l) A 4. § 1. ponüának a) és e)-g) alpontjaiban meghatározott támogatás kizá.rólag
természetbeni formában, míg a többi ellátás pénzbeli formában nyújtható.

(2) A 4. § § l. pontjának a) alpontj ábal é#}pontjlánaknd afue*jábaa meghatfuozott ellátás
havi rendszerességgel nyújtott ellátás, mig a többi ellátás eseti ellátá§,

6.§

(1) Nem állapitható meg - az eseti gyógyszeltámogatá§ és a rendkivüli települé§i támogatás, a
szemétszállítá§i díj támogatás, az egyszeri természetbeni támogatás, valamint a természeib9ni
túzifa támogatás kivételével - pénzbeli vagy temészetben nyújtott szociális ellátá§ olyan
személy részére, akinek, vagy a vele közös háztartásban éló személynek a kérelem
benyújtásakol olyaü lejárt helyi adó tartozása van, amelyet nem lendezett, vagy az
önkormlányzattal szemben átmeneti kölcsönből, temetési kölcsönből szrirmazó lejáíí laítoz^a
van, Jelen rendelkezés alkalmazásakor rendezettnek minősül a tartozás, ha azt a kötelezett a
kérelem benyújtását követő 8. napig megfizette vagy ar:fa fizetési könnyítést kapott, és az ezt
igazoló dokumentumot bemutatja,

(2) Nen állapíthaíó meg lelepúlési lámogatás annak az aktíy korú személynek, aki
úlltiskeresőként, ílletye akinek a családjába élő szeméIy munkanélküliként a
munkahelykeresés céljóból nem műkijdik eg,,ütt ajárási hivatal foglalkozlctlósi oszldlyálal."



5. Álhtános eljórdsi §nbátyok

7.§

(1) A rendelet t(atálya alá taltozó eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és
§zolgátatás általáno§ szabályairól szóló 2004. évi cxl, törvény lendelkezés9it k€Il
alkalínazni.

(2) Elsó fokon

a) a polgámest€r dönt:
aa) a rendkíVüli települé§i támogatá§ról,
ab) a köztemetésról,
ac) a szemétszílliüási dü támoganisról,
ad) az egyszeri természetbeni támogatá§ról,
ae) a természetbeni túzifa tlámogarásról,

b) ajegyző döDt:
ba) a lakhatlisi támogatáslól,
bb) a gyógyszertIímogatávól,
bc) a temetési t{ámogatásról.

8,§

(1) A szociális ellátások megállapítása i&ínti kéIelmet az egyszeri természetbeni támogatá§
kivételével - az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Polg{fumesteli Hivatalhoz
kell benyú.jtani. A kérelem mellé minden esetben mellékelni kell az elláris jogosultsági
feltételeire vonatkozó adatokat, dokumentumokat, valamint rryilatkozatokat,

(2) A kéIelem - ha e íendelet eltérő §zabá},t nem áIlapít meg - egész évben folyamatosan
bgnyújtható postai küldeményként vagy személyesen.

9.§

(l) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a jogosultsági feltételektól fuggően a háztaItli§ban, illetve a c§aládban eg}ütt élő

§zemélyek jövedelméről szóló igazolást és vagyonnyilatkozatot,
b) a gyermek elhelyezése vagy a gyárnrendelés tárgyában hozott bírósági hatáíozatot,

ezek hirinyábarr gyámhatóság áltat felvett jegyzőkön}"r' másolatát,
c) 30 napnál nem régebbi igazolási a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem

rendelkező, köznevelési vagy felsöoktatrási intézményben a nappali oktatás
munkaíendje sze nt tanulmányokat fol},tató gyermek jogviszonyáról,

d) nyilatkozatot a hááartásban együtt lakó vagy a családban éló személyekről,
e) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat.

(2) Az (l) bekezdés a/ pontja szerinti igazo|is

a) munkabérből származó jövedelem, illetve táppénz esetén a munkáltató által kiállított
igazolás,

4



b) őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőzó tizenkét
hónap alatt szgrzett jövedelemról az iillami adóható§ág által a lezá{t adóévróI kiállított
igazoliis, a Ie nenr zárt időszakra vonatkozóan a bevételról vezetett dokumentrrm,

c) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezáfi adóévről az állami adóhatóság által
kiadott igazolás, a le nem Zárt idószakra a könyvelői igázolás vagy a válalkozó
nyilatkozata,

d) álláskereső esetén a a járási hivatal foglalkoztatási osztályának igazolása aíról, hogy
az érintett személy r€gisárált álláskereső és ellátásban n9m részesül, vagy a jrirási
hivatal íbglalkoztatási osztályának hatáíozata az ellátás formájfuól és összegéIől,
illetve aktiv korúak ellátásában vagy ápolá§i díjban részesüló személy esetén a jfuási
hivatal hatósági osztálya áItal kiállitott igazolás arról, hogy az érintett szeméty aktiv
korúak ellátásban, illetve ápolási díjban részesül, illetve annak összegéröl

e) nyugdú, nyugdüszerű rendszeres pénzellátás és fuvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító
Igazgaíóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolata, ennek hiányában
a N),r.rgdíjfolyósító leazgatóság igazolása,

D tartásdíj esetén a tartásdíj összegéról szóló bírósági hatliozat, vagy a í'elek között
létrejött egyezség másolata, felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai
szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányábarr a tartásdij
jogosultjának nyilatkozata

g) gyermektaításdij esetén a gyermektar|i§díj összegéről szóló birósági határozat, vagy a
szüIök közótt létíejött egyezség másolata, vagy a felvett vagy megfizetett taltásdü
összegét igazoló postai szelvény, vagy banksziámlakivonat vagy átvételi elismervény,
ezek hirinyában a gyermektaltásdű jogosultjának nyilatkozat4

h) áIlam által megelőlegezett gyelmektartásdíj esetén az illetékes gyámhivatal határozata,
i) ösztöndij esetén a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiáltított igazolás,

bankszámlakivonat va8y aZ utalást igazoló elektronikus nyilvántaításból kinyomtatolt
adattartalom, ezek hiányában az ösztöndíj jogosultjának nyilatkozata,

j) nem havi fendszeíességgel szeEett jövedelem esetén a kéIelem benyújtásának
hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szezett egyhavi átlagról szóló
nyilatkozat,

k) az a)-j) pontba nem tafiozó jövedelmek esetén a jövedelem típusának megfelelő
igazolás vagy a kérelmező bijntetőjogi felelóssége tudatában tett nyilatkozat.

(3) Nincs sziikség igazo]á§ra azon adatok tekintetében, melyek az eljáró ható§ág
nyilvántartásában l'cllelhetőek.

(4) Az ellátást megállapitó szery a Magyar ÁIlarnkincstáí teíületi szerve által folyósított
c§aládtámogatási ellátásra vagy fogyatékos§ági támogatásra vonatkozó adatot az
államh.íztartá§ról szóló törvény szerinti szociáis nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel
veszi át,

(5) A benyújtott igazolások. nyilatkozalok tarialmának ellenőrzése érdekében az eljáró
hatóság megkeresheti:

a) az állami adóhatóságot,
b) az illetéke§ önkorm.inyzati adóhatóságot,
c) a polgárok §zemélyi adatait és lakcímét nyilvántaító szervet,
d) a kormányhivatal illetékes járási hivatalát,
e) az igazolást kiáIlító szervet,
1) a munkáltatót,



l0. §

(l) Az eljáíó hatóság a döntés elókészitése sonín elrendelheti kömyezeftanulmány készítését a
kérelmező és a Yele együtt élők szociális és vagyoni helyzetének megállapítása érdekében.
Kömyezettanulmányként elfogadható a kiskorír gy€rmeket nov€lő családoknál a
gyermekjóléti központ, a védönó, továbbá a gyermek- és családvédelemmel 1bglalkozó
szen ek javaslata. kömyezenanulmánya is.

(2) Amennyiben már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadá§át megelózően már
készült kömyezettanulmány, úgy a döntés §oflin az i§ alapul vehető.

11. §

(l) A havi rendszercsséggel megálapított ellátásokat a Polgiirmesteri Hivatal Pénzügyi
Csoportja minden hónap 5. napjáig utóIag folyósítja.

(2) Az e§eti ellátásokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja a jogelőre emelkedéstől
számitott 15 napon belül folyósítja,

(3) Az ellátások kifizetése a lakhatási tánogatás kivételével - az íjgyféI kérése szerint -
történhet: hiázipénztárból, postautalványos vagy lakossági folyószámláía való uta]ással.

12. §

(l) Az e rendeletben meghatározott feltételek hirinyában vagy e lendel€t megsértésével
nyílitott ellátást - ha e rendelet eltéröen nem rendelkezik - meg kell sziintetni, továbbá az
ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemúen igénybevevót kötelezni kell

a) a penzbeli szocirilis ellátás vissza lizetésére;

ö) természetben nyújton §zociális ellátás 9§etén a dolog visszaszolgáltatasáTa vagy a
szolgáltatásnak megí'elelő pénzegye#Iték megfi zetésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megtéritést az elrendelése napján érvényes jegybarrki
alapkamanal megemelt összegben kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás
jogosulatlan és rosszhiszemú igénybevétele és az enől való tudomásszerzés közötti
idötartarnra §zámítható fel.

(3) Az eljáró hatóság a jogosulatlanul és rossáiszemúen igénybe vett ellátás megtérítését az
igénybevételről való tudomás§zerzé§étól számitott h{irom hónapon belul rendelheti el, Nem
lehet a megtérítést ellendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az
ellátá§ megszűnésétől €gy év már eltelt,

(4) Ha az eljáró ható§ág a hatáskörébe taItozó szociális ellátás megtéríté§ét rendeli el, a
megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak
megfizetése a kótelezett megélhetését §úlyo§an v9szélyeztetné t méltányosságból

ó



a) legt'eliebb 12 hónapra szóló részletíiz9tést engedélyeáet, ha a visszafizetésre
kötelezett §z9mély családjának egy fóIe jutó havi jövedelme nem haladja meg
nyugdíjminimum két és félszeresét,

b) csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjrinak az egy fóre jutó
havijövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét,

c) elengedheti, ha a visszafizeté§re kötelezett személy családjának egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg a nyugdüminimum másfélszeresét.

(5) Ha a rendszeres ellátásra való jogosultság az (l) bekezdés alapján szűnt meg, ajogosult a
döntés jogerőIe emelkedé§étől számitott egy évig nem jogosult a megszüntetettel azonos
típusú rendszer€s ellátásra.

1J. .{

( l) A rgnd§zeres ellátásra való jogosult§ágot meg kell szilntetni, ha:
a) a jogosult a jogosultság megszüntetését kéfi,
b) ajogosult meghalt,
c) a jogo§ultság feltételei mlár nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény

következett be, így különö§en, ha a jogosult a helyi adó fizeté§e vonatkozá§ában a
fizetési könnyítésben meghatfuozott kötelezettségén€k 3 hóíapot meghaladóan nem
tett eleget.

d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.
(2) Az (l) bekezdésben szabályozott megszüntetés időpontja - ha e rendelet eltéIö szabályt
nem állapít meg - a megsziintetésre okot adó köfülmény bekövetkezé§e hónapjának utol§ó
napja.
,, (3) Aíel nem velí elláúst, illel.re aíel nem haszhált ellátásl az elhunyllal közós házíarlásban
eg,,ütí éh házastórs yagl élettárs, g/ermek, unoka, szúIő, nag/szúlő és íeslvéf eg/másl kóyeó
sollendbeh veheli íel, illene használhatja fel. "

6. Lakiatá§i támogatás

14. §

(1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartás tagja reszére a háztartá§ tagiai atal
lakott lakás feíntattásával kapcsolatos Iendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás. A
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásnak minósül a villanyáram-, a yiz-, a gáúfo1yaszÍás,
a csatomahasznáat és a szemétsállitás díja.

(2) A lakhatási támogatást a lakásfenntartással összefuggő azon rendszeres kiadásokhoz kell
nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmezö lakhatá§át a legnagyobb
mértékben veszélyezteti.

(3) Lakhatási tárnogatá§ ugyanazon lakrisra csak egy jogosultnak állapítható meg,
fiiggetlgnül a lakásban élő személyek és háztütások számától, E bekezdés alkalmazásában
külön lakásnak kell tekinteni a tár§bérletet, az albérletet és a jogerós bírói hatáíozattal
megoszioü lakás laké§zeit.

15, §
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( 1 ) A lakiatási támogatás egy hónapra jutó összege
a) 2000,- Ft, ha a háZtartásban az gly roí9 jutó havi jövedelem meghaladja a

nyugdíjminimum 200%-át, d,e nem haladja meg az nyugdíjminimum 250%-át,, egedülób
személy eselén a hayi jóvedelem meghaladja a nyugdíjminimum 250 oÁ-ál, de nem haladja
meg a nyugdíjminimum 300 oÁ-át,

b) 3000,- Ft, ha a hiitartásban az egy főrc jutó havi jövedelem meghaladja a
nlrugdíjminimum l50%-ár, de nem haladja meg a nyugdijminimún 200 vo-át, egedtilélő
szehély eselóh a hdvijövedelem meghaladja a nyu4díjninilhu 200 -át, de nem haladja

eg a kyuEdíiminimum 250 %-ál,
c) 4000,- lt, ha a kérelmezó házíanásában az e8y fóre jutó havi jövedclem mcghaladja a
n},ugdijminimumot, de nem haladja meg a nyugdíjminimum |50 o/o-át, egledülélő szenély
eselón a havi jövedelem meghaladja a nyugdíjmínimum 150 %-Lit, de nem hqladja heg a
nyu gdíj m ini mum 2 00 %-dt,
d) 5000,- Ft, ha a kérelmező hááartá§ában az egy főre jutó havijövedelem nem haladja meg
a nyugdűminimumot, egyedtilélő személy eselén a ha|,i jóyedelem nem haladja meg a
nyugdíjmininwm l50 -át,
feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs, illetve az egledíilélő személynek nincs
vagyona."

(2) A lakhatási támogatást a Polgármesteri Hivatal közvetlenül a szolgáltató részére
folyósítja,

16, §

(l) A lakhatási tiimogatásra való jogosultság megállapítása ininti kérelmet az l. számú
melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani,

(2) A támogatás megállapításához a 9. § (l) bekezdése szerinti igazolásokon tű be kell
csatolni

a) az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat másolatát, és
b) azon közijzemi szolgáltató által kiállitott, a kérelínező nevére szóló legutolsó szímla

másolatát, amely közüzemi szolgáltatóhoz a kérelmező a támogatás folyó§ítását kéri,
c) a kérelmező által lakott ingatlan vonatkozásában a szemétszállítasi díj fizetéséIe

vonatkozó legutolsó negyedéves közüzemi számla miisolatát, valamint az arrnak
teüesítését igazoló dokumentumot,

l7, §

(l) A lakhatási támogatásra jogosult személy a jogosultság egyéb fehételeként köteles
házanak, keítjének rendben tartására az alábbiak §zerint:

a) az általa lakott ingatlanon egy db szeméttíroló edény elhelyezésére és rendeltetésszerű
ha§ználatára,

b) a lakáshoz taltozó udvar, kert l9ndben tartá§áía, különös tekintettel az estelegesen ott
található szemét és lom eltávolitására,

c) az ingatlalüoz tartozó kert rendeltetésszerű használatára, múvelésére,
d) az ingatlan 9lótti járdának (járda hiányában l méter széle§ teriilet§ávnak), a jfuda

mellelti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legt'eljebb az épület 10 méteres



körzetén belüli területének a gondozásíra, ti§ztán tar&isár4 szemét +§ gyom
mentesíté§éIe, különös tekintettel az árok é§ áteresz lendben tartásiira,

e) a lakás rendeltetésszerű használatám és a lakris folyamatos tisztán tart.i§ára,
takafitására.

(2) A jegyző vagy az aljegyző, valamint a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője a
hatifuozat meghozatalát követő hónapban megtartott helyszini szemle lefolytatása során
győzódik meg a lakókömyezet rendezettségéről.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglalt időszaktól eltéróen bejelentés érkezik arra
vonatkozóan, hogy ügyfél lakókörnyezete az (1) bekezclésben loglaltaknal( nem lblcl meg, a
bejelentéstől számított 8 napon belül soron kiviili helyszíni szemlét kell tartani az érintett
ingatlarrnál.

(4) Ha a lakókömyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a hatá§kör
gyakorlója legalább ötnapos határidő kitűzésével felhivja az ellátás jogosultját - az
elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével , a kifogásolt hiányosságok fel§zímolá§ira,
melyek teljesíté§éről a kitűzött határidő elteltét követő l0 napon belül ismételt helyszini
szemlén győződik meg.

(5) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek l'elszólítás ellenéIe §em tesz
eieget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított tárnogatá§t meg kell szüntetni.

(6) A lakhatási táínogatásra jogosult személy köteles az (l) bekezdésben medelölt
kötelezettségét a jogosultság megállapítását követően a jogosultság telje§ idötaltama alatt
t€ljesíteni.

18. §

(l) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának elsó napjától e8y évre kell
megállapítani,

(2) Ha ajogosult lakcíme a lakhatási táínogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik,
a váltoás hónapjára jfuó támogatást az önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a
támogatás további folyósítá§át meg kell sziintetni.

(3) Amennyiben a lakhatási támogatás ininti kérelmet a hatáskör gyakorlója a 17, § (5)
bekezdés szerinti okból elutasítja" vagy a megálapított lakhatási tiámogatást megsziinteti, é§
ezt követó9n az érintett hláztartás tagja a kérelem elutasítása napjától illetve a támogatás
megszűné§ének napjától számított 6 hónapon belül ismételten lakhatási támogatás
megállapítá§a ilánti kérelmet teIjeszt elő, az (1) bekezdés szerinti Iendezett lakókömyezetre
vonatkozó helyszini szemlét a kérelem elbírálása előtt kell lefolytatni.

@xó§Éáfi%aa&§
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8. Es e l i g/ógÉzer l dmo gal ds

26. §

(l) Eseti gtógszertámogalásra az a nag,]korú személy jogosult, akinek a háziotvos óltal
igazolt halí rendszeres glógtszetkóll§ége lheghaladja az eE) íőre jutó jövedelem 15 %-ál,

feltéve, hogl családjóban az egl lőre jutó h6vi jö\,edelem a nyugdíjminímum összegének 200
%-ót, egedűlólló vagl egyedülélő e§eténjövedelme a nyugdíjminimum 250 oÁát nem haladja
meg, feltéme, hog/ a kérclmező a kérelem benyijtásának időponíjűan az Szt. szeriníi
közg/óglellátóssal, ille^,e a 20. § (1) bekPzdése alapján közgóglrámogatásrd nemjogosult,

(2) Eseti gyógyszeíámogatásra jogosult továbbá az (l) bekezdésben foglaltakon hilmenóen
évente gyermek€nként két alkalommal a gyermek sztilője, vagy a gyermeket gondozó má5
személy, ha a kérelmezö családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 150
%-át nem haladja meg, feltéve, hogy kérelmező azon gyermeke, aki vonatkozásában a
gyógyszertámogatást kéri, a kérelem benyújtá§ának idópontjában az sá. szeíinti
közgyógyellátással, illetve a 20. § (l ) bekezdése alapján közgyógyiánogatásra nem jogosult.

27, §

(1) Az eseti gyógyszertámogatás megállapítása ilánti kérelmet- a 3. számú melléklet §zerinti
formanyomtatványon ketl benyújkni.

(2) A kérelem mellé - a 9. § (l) b€kezdésében meghatározottakon túlmenően - csatolni kell
az alábbiakatj
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a) a háziorvos által kiáIlított havi rendszeres gyógyszeíköltség összegéről szóIó igazolást,
b) a kérelmezó nyilatkozatát aíól, hogy a kérelmező, illetve a kérelmező azon gyermeke

aki vonatkozásában a gyógyszertámogatást kéri, a kérelem benyújtásának
időpontjában az Szt. sze nti közgyógyellátásra nemjogosult,

c) a 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gyermekorvos igazolását arról, hogy
a kérelem benyújtá§át megelőzö 30 napon belül a gyermek€t k€zelte,

,,(3) A házio/,|,os által kiado igazolá§ larlalmazza: a hérelmező neyét, lakcímél,
tórsadaloubiztosító azonosíló jelél, q gr'óglszer megnevezésél, annak íormáját és
mennyiségét, \,alamint az Országos Egészségbíztosírási Pénztár internetes oldalán talólható
glóp/5zerke resőbe h mc glalál hat ó úrú! - "

28. §

(l) A 26. § (1) bekezdésében meghatrározott eseti gyógyszertlámogatás év9ní9lélszeí nég)szer
nyújtható, esetenként 8.000,- Ft összegben.
(2) A 26. § (2) bekezdésében meghatározott eseti gyógy§zertánogatás esetenkénti összege
5.000_- Ft.

29. §

A 26. § (1) bekezdés alkalmazásában havi rendszeres gyógyszerköltség a kérelmezó
betegségéhez igazodó, az országos Egészségbiáosítíisi Pénáiár intemete§ oldalán taláható
gyógyszerkereső által meghatározott összegú társadalombiztosítási támogatásba befogadott
gyógyszer egyhavi mennyiségének összege,

9. Temetési segély

30. §

Temeté§i §egélyre jogosult az, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és a
temetési költségek viselése a saját, illetve háztaltása létfenntartását veszélyezteti,

31. §

(l) Az elhun}.t személy eltemettetésének költ§égeihez való hozzájárulásra igényelt temetési
segély ös§zege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének

a) 20 %-a, ha a kérelmező hááartá§ában az egy főre jutó havi jövedelem a
nyugdijminimum összegének l50 %-át, egyedülélő esetén havi jövedelme a
nFgdíjminimum 200 %-át nem haladja meg,

b) l0 Yo-a, ha a kérelmezó házlfiásában az egy f&e jutó havi jövedelem a
nyugdíjminimum ö§§zegélek 150 %-át meghaladja, de nem haladja meg annak
200 o/o-át, egyedülélő e§etén havi jövedelme a nyugdíjminimum 200 %_át

meghaladj4 de nem haladja meg annak 250%-át.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temeté§i költség mértékét - a 2015, évet kivéve - a
Képviselö{e§tület a tárgyévi költségvetéséról szóló rendeletében köteles meghatározni. A
20l5. évben a helyben szokásos legolcsóbb temetési köItség összege 150.000,- Ft,
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32. §

(1) A temetési segély megállapítása iránti kérelmet a temetés napját követő 30 napon belül
l9het benyúitarli.

(2) A temetési segély megáilapítása ilánti kérelmet- a 4. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem mellé - a 9. § (1) bekezdésében
meghatiirozottakon tulmenően - a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiálított számla
eredeti péIdányát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. A megállapitott temetési segély
ö§szegét vagy a kérelem elutasitásának tényét az anól szóló határozat számával együtt a
temetési számlfua rá kell vezetni és a számlát a kérelmezóíek vissza kell adni.

(3) Az (l) bekezdésben meghatározott időszakon túl benyujtott kérelmet az eljáró hatóság
éídemi vizsgálat nélküI elutasítja.

(4) Az elhun},t eltemetteté§éhez temetési segéIy csak egy alkalommal állapítható meg.

(5) Nem állapítható meg temetési segély, ha az elhunyt eltemettetése közköltségen való§ult
meg,

1 0. Rcndkívüli telepúlési íómogaíós

33. §

(l) A Képviseló-testület az € rendeletben meghatiározottak szerint a létfenntaltást
veszélyeztetó rendkívüli éIethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntaItási gonddal küzdő (továbbiakban együtt: rendkívüli élethelyzet) személyek részére
rendkívüli települési támogatást nyúit.

(2) Rendkívüli éleüelyzetnek miüősül különösen:
a) a családot ért elemi kát,
b) ha a kérelmezőnek a sérelmére elkövetett búncselokményből, szabálysértésből anyagi

kfua keletkezett;
c) ha a család valamely tagia 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben lészesült,
d) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben tiámogatott, az egészség megöízése,

helyreallitása érdekében szüséges szolgáltatás igénybevétele, valamint gyógyászati
§egédeszköz vásfulása, ha annak düa illetve ára a nyugdijminimum összegének 30 o/o-

át meghaladja,
e) ha a kérelmezőnél legalább 3 hónapja ferrnálló tartó§ betegség vagy rolikant§ág miatt

jelentós jövedelem-kiesés következett be;

§ ha a kérelmezőne,t a nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiíól és egyes törvények módosításáról szóló 201 l, évi CXCI. törvény 3, § (l)
bekezdése szelint lblyósitott ellátás kiíizetése. valamint az aktív korúak ellátá§hak
kifizeté§e a jogosultság meglíllapításának elhtlzódása miatt késik,

g) ha a kérelmezőnek önnibájrán kívül legfeljebb 3 havi közüemi díjhátraléka,
lakbértüítraléka halmozódott fel, melyet önerőból nem tud kiegyenlíteni;

h) a kérelmezőnek öniibáján kívüI nagyobb összegű, váratlan vagy elór9 nem látott
kiadásai vannak, amelyeket önerőböl nem tud kiegyenlíteni;
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i) ha a kérelmező a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nev€lésével kapcsolatos eseli
kiadást öneróból nem fudja kiegy9nlíteni;

j) várandós anya, gyermekének megtartilsa, a gyermek fogadásának előkészitése;
k) ha a kérelmezó gyermekét átmeneti nevelésbe vették, a nevelésbe vett gyermek

családjával való kapcsolattartiisa vagy a gyermek családba való visszakeri.ilése
érdekében,

l) ha a kérelmezőnek legalább 20,000,- Ft összegű kommunális adó taítozása
halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni.

(3) A (2) bekezdés g) és h) pontja alkalmazásában minden esetben önhibának kell tekinteni,
ha a kérelmező vagy haztaításának taáa azéft nem rendelkezik jövedelemmel, mert a
hatáskörrel rendelkező szerv az aktív koruak €llátásának folyósítását a kérelem benyújtását
megelóző 1 éven belül az s^.34. § (2) bekezdése b) és d) - e) ponüaiban meghatározott
okból szijntette meg.

34. §

(1) Rendkí\,üli települési íámogalós - az (]) bekezdésbenfoglalt kílétellel - qnnak a rendkívüli
ólethelrzetbe kerüI személyneh óllapítható meq, akinek 4 háztartásában a2 eg/ Jőre juló havi
jöledelem a nyugdíjninimufu 200 oÁ-ál, egyedtilélő esetén 250 96-ót nem haladja meg.

(2) Rendkívúli lelepúIésí lómoqalás elemi klir eselén annak állapítható meg, akinek a
házlarl.isában az eg) íőre jütó havi jövedelem a nyugtlíjminimun 250%-ól, eg|edúlélő esetén
300oÁ-át nen haladja neg.

35. §

(l) A rendkivüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen [evelési_oktatási
intézmény, gy{imhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve
természetes szeméIy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó tár§adalmi szervezet
kezdemónyezéséIe - is megállapíüató.

(2) A rendkívüli települési támogatás ilánti kérelmet- az 5. szintű melléklet szerinti
íblmanyomtatványon kell benyújtani. A kéIelem mellé csatolni kell az armak alapjául
szolgáló dokumentumokat.

36. §

(l) A rendkíl,ttli tel€pülési tfunogatás egyszeri összege - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -
Dem lehet kevesebb, mint 3.000,- Ft és nem lehet több mint 20.000,_ Ft.

(2) A rendkívüli t9lepülési támogatás összege a családot ért el9mi kár esetén nem lehet
kevesebb mint 20.000-- Ft és nem lehet több mint 80.000_- Ft.

37. §
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(l) A rendkívüli települési támogatlás irrinti kérelem - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -
évente többszöI benyújtható, de a kéIelmezö és a vele közös hááartásban élők számára
nyújtott rendkivüli település támogatás összege évente a 40.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

(2) Ugyanazon elemi káI tekntetében csak egy alkalommal lehet rendkivüli települési
tiimogatási ilánti kérelm€t benyújtani.

37/A §

A hatáskör gyakorlója a rendkivüli települési támogatást m€gállapitó haíározaíábai
felhivhatja a jogosultat alr4 hogy a rendkí}üli települési támogatás felhaszfuilását - a döntés
jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül - §zámlával vagy egyéb hitelt érdemlö módon
igazolja. Amerrrryiben ajogosult e kötelezettségének nem tesz eleget, ajogosultat a rendkívüli
települési tlámogatás visszafizetésére kell köt€l€zni a 12, §-ban meghatárczott szabályok
megfeleló alkalmazrisával.

l l. köztemeíés

38, §

(l) A köztemetés költségeinek megtéfitése alóI
a) mentesíteni kell azt az eltemettetésre köteles §zemélyt, akinek családjában az egy főíe

jutó havijövedelem nem haladja meg a nnlgdíjminimum összegét, egyedülélő esetén
a nyugdíjminimum l50 %-át,

b) 50 %-os ménékben mentesíteni keII azt ?z eltemettetésre köteles §zemélyt, akio€k
családjában az egy fóre jutó havi jöved9iem nem haladja meg a nrugdíjminimum l50
%-át, egyedüléló esetében 200 Yo-át.

(2) A köáemetés költségein€k legfeljebb 6 havi részletben történó megfizetése
engedéIyezhetó, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi
jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át, egyedülélő személy esetében a nlrrgdíjminimum 40
%-át nem haladja meg.

IlI. Fejezet

SZOCIÁLPOLtTIKAt KEREKÁSZTAL

39. §

(l) Mélykút Vátos Önlormányzat Képviselő-testülete ,,szociálpolitikai Kelekasztal"-t hoz
létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának, végehajtásának folyamatos figyelemmel kisér€sére. A Szociálpolitikai
Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal lésztvevői:
- polgármester. mint fennlafló képviselóje.
- Gondozási Központ vezetöje,
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- @ic Család- és Gyermebjóléti Szolgálql
családgondozói
-€s€lác§eeít64z€rÉára+€ je
- Humánpolitikai Bizottság e|nöke.
- MéIykúLi Roma Nemzetiségi Öniormányzat elnöke.
- Polgátmesteri Hivatal szociális úgyeklrel foglalkozó köáisáviselóje.

Iv. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40. §

(1) E rendelet 2015. máIcius 1-jén lép hatáIyba,

(2) Haáyát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2012013.(x1.18.)
önkormányzati rendelet.

(3) Az a személy, aki a rendelet hatályba lépését követóen, a 2015. február 28-án hatályos szt.
alapján laká§fenntanási támogatá§ban ré§zesül, a lakhatás tárnogatásra elsó ízben a
lakásfeímtar|ási támogatás megszúnését követóen szereáet jogosultságot,
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