Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II.12) Önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályairól
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
a) környezettanulmány: a kérelmező és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeit
feltáró, az ellátást igénylő bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szemlére irányadó
rendelkezéseinek alkalmazásával lefolytatott helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv;
b) különös méltánylást érdemlő eset, illetve körülmény: olyan esemény, avagy élethelyzet,
amelyre tekintettel a kérelem elutasítása
ba) az ellátást igénylő vagy családtagja életét, testi épségét, egészségét közvetlenül
veszélyeztetné,
bb) az ellátást igénylőt és családját súlyos nélkülözésnek tenné ki, avagy az egyébként
bc) az eset körülményeit mérlegelve rendkívül méltánytalan lenne.
c) vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ca) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
cb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan,
amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az
általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármű.
Eljárásrend
2. § (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátásokat – átruházott hatáskörben – a
polgármester, illetve a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság állapítja meg.

(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
megállapítására irányuló kérelmek Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) írásban, postai úton vagy ügyfélfogadási
időben személyesen terjeszthetőek elő.
(3) A kérelmekhez az igénylő, valamint családja vagyoni, jövedelmi viszonyait feltáró, e
rendeletben megjelölt környezettanulmányt és igazolásokat – jogszabály eltérő
rendelkezésének hiányában – minden esetben csatolni kell.
(4) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel a kérelmek mellékletét képező
környezettanulmány az 1. mellékletben megjelölt adatokat tartalmazza.
(5) A kérelemben foglaltak igazolására a rendelkezésre álló, nyilvános vagy hivatalból
beszerezhető adatokon túl különösen
a) munkáltatói jövedelemigazolás,
b) rendszeres pénzbeli ellátás igazolószelvénye, valamint
c) iskolalátogatási igazolás
szolgálhat.
3. § (1) A Polgármesteri Hivatal a kérelmeket döntésre előkészíti, majd – szükség szerint –
az igény elbírálására jogosult szervhez továbbítja.
(2) Amennyiben környezettanulmány felvételére az ellátást igénylő együttműködési
készségének hiányára visszavezethető okból kifolyólag nincs lehetőség, a kérelmet a
rendelkezésre álló adatok alapján kell megítélni.
(3) Az ellátási igényeket a döntésre jogosult szerv a kérelemben foglaltak alapján, a –
jogszabály vagy e rendelet vonatkozó előírásaira tekintettel csatolt – igazolások, valamint a
környezettanulmány megállapításaira figyelemmel bírálja el.
Az ellátások folyósításának rendje
4. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat
lehetőség szerint – a kérelmező által megjelölt pénzintézetnél vezetett – számlára utalással,
ennek hiányában pénztári kifizetés vagy postai kiutalás útján,
a) rendszeres juttatások esetében minden hónap 5. napjáig,
b) nem rendszeres támogatások esetén az ellátást megállapító határozat jogerőre
emelkedését követő nyolc munkanapon
belül kell folyósítani.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetben az ellátás összege a pénztárból haladéktalanul
kifizethető.
5. § (1) A szociális hatáskör gyakorlója az e rendeletben szabályozott
a) rendszeres ellátásokat a folyósítás időtartama alatt, az
b) eseti támogatásokat az igénybevételt követő három hónapon belül
szükség szerint ellenőrzi.
(2) Az ellátásban részesülő a felülvizsgálat során köteles mindenben együttműködni.
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése, a különös méltánylást érdemlő esetek
kivételével, az ellátás megszüntetését eredményezi, és megtérítési igényt alapoz meg.

6. § A szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvény vagy e rendelet előírásainak megsértésével, illetve a szükséges feltételek
hiányában jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás összegének,
pénzegyenértékének, továbbá a kamat összegének
a) teljes, avagy részleges elengedéséről vagy
b) részletfizetési kedvezmény biztosításáról
kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben határozhat.
Köztemetés
7. § (1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő
esetben a köztemetés költségeinek megtérítése alól a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvényben foglaltak szerint – átruházott hatáskörben – részben vagy
egészben mentesítheti.
(2) Részben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól az a szociálisan
rászoruló
a) személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az az
b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszáz százalékát
nem haladja meg.
(3) A köztemetés költségeinek megtérítése alól teljesen mentesíthető az a szociálisan
rászoruló
a) személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, illetve az az
b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének százötven százalékát
nem haladja meg.
(4) A köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés iránti kérelem a Polgármesteri
Hivatalban írásban terjeszthető elő.
Aktív korúak ellátása

8. § (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a
kérelmező lakókörnyezete rendezett legyen.
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha az aktív korú ellátást kérelmező, illetve az ellátás
jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá
d) a kerítéssel kívül határos terület, a járda, valamint a vízelvezető árok és áteresz
tisztántartásáról a település környezetvédelmének szabályairól szóló 22/2007 (X.11) számú
önkormányzati rendelet 3-4 §-ában foglaltaknak megfelelően gondoskodik.

Települési támogatás
9. § (1) Egyek Nagyközség Önkormányzata a települési támogatás alábbi formáit biztosítja:
a) lakhatási támogatás
b) gyógyszertámogatás
c) hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíja
d) rendkívüli települési támogatás
e) temetési kölcsön.
(2) Nem részesülhet települési támogatásban a rosszhiszemű jogcím nélküli lakáshasználó.
Lakhatási támogatás
10. § (1) A lakáshatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás
tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a
villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a
lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez,
illetve a tüzelőanyag költségeihez lakhatási támogatást nyújt az e rendeletben
meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.
(1a) A lakáshatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a
fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2a) A lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(2b) Ha a háztartás
a) (2a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(3) A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét - az energiaárak várható alakulására
figyelemmel – e rendelet 6. számú melléklete határozza meg.
(4) A lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(5) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a
továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghatározni.
(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
TM = 0,3-

J-0,5 NYM
─────
x 0,15,
NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra
kerekítve kell meghatározni.
(7a) A lakhatási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.
(8) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani.
11. § (1) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
12. § (1) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 2. számú melléklet
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A lakhatási támogatás megállapításához
a) az 3. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai
jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint
c) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén a fogyasztónak és a
fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot megállapítására,
igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása szükséges.
13. § (1) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakhatási támogatás
folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett
költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot
megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakhatási
kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a
szolgáltató általi azonosításához szükséges adato(ka)t.
(2) A jegyző a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés
alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott
lakhatási támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a szolgáltató részére - a
jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra
került támogatásokról.
(5) A lakhatási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes
szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az
általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a
számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a
támogatással való csökkentése révén érvényesíti.
(7) A szolgáltató a támogatást első ízben a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a
szolgáltatóhoz történő beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.
(8) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja,
a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül
érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben
nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.
(9) A 13. §-ban szabályozottak szerint kódhordozó formájában nyújtott lakhatási
támogatás esetén a (2)-(8) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.
14. § (1) Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakhatási támogatást részben
vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban:
kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton,
a fogyasztó javára történő teljesítését is.
(2) A készülékek (1) bekezdés szerinti működtetésének részleteiről Egyek Nagyközség
Önkormányzata megállapodást köt a területén működő áram-, illetve gázszolgáltatóval.
(3) A készülék leszerelése esetén a lakhatási támogatás kódhordozó formájában történő
nyújtását meg kell szüntetni.
15. § (1) Ha a lakáshatási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás
folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a
haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben
folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

(2) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján,
természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakhatási
támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a
változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a
változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.
(3) Ha a lakhatási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában kerül
biztosításra és a támogatás folyósításának időtartama alatt támogatásban részesülő személy
lakcíme megváltozik vagy szolgáltatóváltás történik, a szolgáltató és a fogyasztó közti
elszámolást követően fennmaradó összeget a szolgáltató a fogyasztónak 15 napon belül
kifizeti.
Gyógyszertámogatás
16. § (1) A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
gyógyszertámogatásban részesíti azt a szociálisan rászoruló
a) személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az az
b) egyedül élő személyt, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszáz százalékát
nem haladja meg, amennyiben az igénylő rendszeresen szedett gyógyszerei havi költségének
mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, egyedül élő igénylő
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri és a kérelmező sem
alanyi, sem normatív közgyógyellátásra nem jogosult.
(2) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban erre a
célra rendszeresített formanyomtatványon (4 sz. melléklet) terjeszthető elő. A kérelemhez
csatolni szükséges a kezelőorvos igazolását a kérelmező havi gyógyszerköltségéről (5. számú
melléklet).
(3) A gyógyszertámogatás pénzbeli támogatás, összege 10.000 Ft/fő/év.
(4) Gyógyszertámogatás évente 1 alkalommal állapítható meg.
(5) A támogatás kifizetésére a Polgármesteri Hivatal házipénztárából a támogató határozat
jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kerül sor.
Hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíja
17. § (1) A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
szociális ösztöndíjban részesíti azt a szociálisan rászoruló, általános iskolában felső tagozatos
tanulmányokat folytató gyermeket, akire nézve hátrányos vagy halmozottan hátrányos
állapítottak meg és akinek tanulmányi átlaga a kérelem beadását megelőző félévben a 4,7-et
meghaladta.
(2) Az ösztöndíj iránti kérelmeket évente 1 alkalommal 1 tanulmányi évre lehet előterjeszteni,
augusztus hónapban.

(3) A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban kell előterjeszteni és azokhoz csatolni szükséges
a tanulmányi átlagot igazoló bizonyítvány fénymásolatát. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság vizsgálatára hivatalból kerül sor.
(4) Az ellátást a tanulmányi hónapokra állapítják meg, pénzben. Az ellátás méretéke 3.000
Ft/fő/tanulmányi hónap.
(5) A Családsegítő Szolgálat vagy a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának javaslata
alapján, az ellátás természetben is megállapítható.
(6) A szociális ösztöndíj folyósítására minden hónap 5. napjáig, utólag, a kérelmező (azaz a
gyermek törvényes képviselője) folyószámlájára történő utalással kerül sor. Folyószámla
hiányában a kifizetés a Polgármesteri Hivatal házipénztárából történik.
Rendkívüli települési támogatás
18. § (1) A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény felhatalmazása alapján –
átruházott hatáskörben – rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a szociálisan
rászoruló
a) személyt, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszázötven százalékát, illetve azt az
b) egyedül élő személyt, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének háromszáz százalékát
nem haladja meg.
(2) Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen:
a) a családban előforduló elhalálozás esetén, a temetéssel összefüggő kiadásokra;
b) nem kívánt terhesség megelőzése céljából, beültetett fogamzásgátló eszközzel
összefüggő kiadásokra;
c) gyermeknevelési költségek fedezésére, beiskolázási, tankönyv- és tanszervásárlási
kiadásokra;
d) közüzemi szolgáltatónál fennálló hátralék rendezésére;
e) elemi csapás következményeinek felszámolására, továbbá
f) súlyos baleset, illetve bűncselekmény áldozatának vagy egyéb
g) rendkívüli krízishelyzet elszenvedőjének
(3) A (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetekben a segély legkisebb összege
10.000 Ft/eset.
(4) A kérelemhez minden esetben csatolni kell az annak megalapozottságát igazoló,
rendelkezésre álló dokumentumokat.
(5) Rendkívüli települési támogatás kérelemre vagy hivatalból állapítható meg
alkalmanként nyújtott pénzbeli, illetve természetbeni ellátás formájában.
(6) Természetben kell megállapítani a rendkívüli települési támogatást, amennyiben:
a) a kérelem kifejezetten arra irányul, vagy
b) az az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeire,
életmódjára, életvitelére figyelemmel indokolt.

(7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban írásban
terjeszthető elő. A kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére környezettanulmány
készül.
19.
§ (1) A rendkívüli települési támogatás keretén belül, krízis támogatásban részesülhet
az az igénylő, akinek családjában rendkívüli esemény, krízishelyzet következik be
(bántalmazás, elemi kár, bűncselekmény áldozatává válás, kórházba szállítás, gyógyszer
kiváltás stb…) és más megoldási lehetőség nem áll rendelkezésre.
(2) A krízis támogatás visszatérítendő és nem visszatérítendő formában adható.
(3) A támogatás igénylése a családsegítőnél történik, aki vizsgálja a kérés
megalapozottságát, a krízishelyzet fennállását.
(4) A támogatás odaítéléséről – a családsegítő javaslata alapján – átruházott hatáskörben a
polgármester dönt.
Temetési kölcsön
20. § (1) A polgármester temetési kölcsönben részesítheti azt a személyt, aki az elhunyt
személy eltemettetéséről köteles gondoskodni, de arra anyagi helyzete miatt nem képes,
feltéve ha:
a) kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló esetén a 350%,
b) ingatlannal rendelkezik és
c) hozzájárulását adta, hogy a kapott temetési kölcsön és járulékai, mint jelzálogjog
bejegyeztetését az ingatlanára,
d) a kérelmet a halálesetet követő 15 napon belül terjeszti elő.
(2) A temetési kölcsönt a kérelmező kapja kézhez, melyet az elhunyt eltemettetésére
köteles fordítani és annak összegével a saját nevére szóló számlával kell a hivatal felé
elszámolni.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a család valamennyi jövedelméről szóló igazolást.
(4) A temetési kölcsön legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapra adható. Amennyiben a kérelmező
a temetés és az ügyvédi munkadíj költségeit ezen időszak alatt maradéktalanul visszafizeti az
önkormányzat javára, úgy a polgármester kezdeményezi az illetékes földhivatalnál a temetési
kölcsön és járulékai erejéig az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlését az ingatlannyilvántartásból.
(5) Nem kaphat temetési kölcsönt, akinek az elhunyttal, annak halála idején, érvényes
tartási-öröklési szerződése volt.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
21. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról az Önkormányzat a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás révén gondoskodik. A
személyes gondoskodást nyújtó ellátások részletes szabályait Balmazújváros Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014 (X.09.) számú rendelete tartalmazza.

A Szociálpolitikai Kerekasztal
22. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
feladatokat ellátó Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
a) a polgármester;
b) a képviselő-testület Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottságának elnöke;
c) a képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottságának
elnöke;
d) a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat képviselője és
e) az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
23. § (1) A Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik.
(2) A Kerekasztal üléseit a polgármester hívja össze.
(3) A testület határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele – a jelenléti íven saját
kezű aláírással igazoltan – jelen van.
(4) A Kerekasztal döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással
hozza meg.
(5) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülései nyilvánosak.
A Tanyagondnoki Szolgálat
24. § A Tanyagondnoki Szolgálatra irányadó rendelkezéseket a Tanyagondnoki Szolgálatról
szóló 9/2009 (II.12.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.
Záró rendelkezések
25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. ( IV. 25.) önkormányzati rendelet.

____________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

____________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február _______
___________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

