Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
módosított 2/20 15.(II. 25.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

(módosítással egységes szerkezetben)
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontja, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 10. ~-ában, 25. ~ (3) bekezdés b) pontjában és 132. ~ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. ~ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
A rendelet célja
1. ~
A rendelet célja, hogy Ecsegfalva községben a szociális biztonság megteremtése, illetve
megőrzése érdekében Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Képviselő-testület) eleget tegyen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben (a továbbiakban: Sit.) előírt szabályozási kötelezettségének, ha jogszabály
másként nem rendelkezik, szabályozza a hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és
természetbeni ellátásoknál a kérelmező nyilatkozatának és igazolásainak tartalmát, illetőleg
azok benyújtásának részletes szabályait, valamint szabályozza az ellátások megállapításának,
kiflzetésének, folyó sításának, ellenőrzésének szabályait.
A rendelet hatálya
2. ~
(1) A rendelet hatálya kiterjed Ecsegfalva községben élő magyar állampolgárokra, valamint
az Sit. 3. ~ (1)-(3) bekezdés értelmében az Ecsegfalva községben tartózkodó és az Sit. 6.
~ -ában meghatározott személyekre.
(2) Az Szt. 7. ~-ának (1) bekezdésében meghatározott személyek esetén tekintet nélkül az
önkormányzat illetékességére és hatáskörére.
(3) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a Képviselő-testület által biztosított, alábbi
szociális ellátásoknál:
a) pénzbeli ellátás: települési és rendkívüli települési támogatás szociális
ellátásoknál,
b) természetbeni ellátás: közternetés költségének megtérítése.
Eljárási szabályok

3. ~
(1) Az Sit. által szabályozott egyes szociális ellátásokat az e rendeletben meghatározott
önkormányzati szervek a jelen rendelet, valamint az Szt. végrehajtása tárgyában
rendelkező magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint biztosítják.
(2) A szociális ellátás:
a) települési támogatás igénylése esetében a 1. számú melléklet;
b) a rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a 2. számú melléklet
szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. A szociális támogatás iránti kérelem
benyüjtható formanyomtatványon kívüli más fonnában is.
(3) A települési támogatás megállapításához a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a család tagjai
jövedelmének hitelt érdemlő igazolása szükséges.
(4) A kérelmet a hatáskör cínizettjéhez kell benyújtani
(5) E rendelet alkalmazásában a Szt. 4. ~ (1) bekezdésében meghatározottakat kell
alkalmazni.
A szociális ügyekben eljáró önkormányzati szervek
4. ~
(1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a települési támogatás
kivételével a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 41. ~ (4) bekezdésében biztosított hatáskör átruházási jog alapján
a Polgármester gyakorolja.
(2) A települési támogatásra való jogosultságot a jegyző állapítja meg.
—

—

Települési támogatás

5. ~
(1) A Jegyző a pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként települési támogatást
nyújt annak a kérelmezőnek a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött
egyedülálló személy esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
(2) A Jegyző a szociálisan rászoruló család által lakott lakás villanyáram-, a víz- és a
gázfogyasztás, a csatomahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az
albérleti díjhoz pénzbeli települési támogatást nyújt.
(3) A települési támogatási kérelmez minden hónap 20. napjáig lehet benyújtani. A települési
támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, a kérelem benyújtása évének
végéig december 31. kell megállapítani.
(4) Nem állapítható meg települési támogatás:
a) azon lakásra, melyre normatív lakásfenntartási támogatást állapítottak meg,
b)üresen álló, életvitelszerűen nem lakott lakóingatlanra,
(5) A települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
űiggetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(6) Meg kell szüntetni a települési támogatást, ha a támogatásban részesülő személy lakcíme
a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal. A
változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben folyósításra kerül.
(7) A települési támogatás összege havonta 5.000 Ft.1
—

—

Rendkívüli települési támogatás
6. ~
(1) A Polgármester rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a kérelmezőt, aki
a) önmaga, illetve családj a létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud,
b) alkalmanként jelentkező nem várt többietkiadása merül fel,
c) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.
(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.

‘Módosította az 1/2016(1.13.) önkormányzati rendelet 1.~-a. Hatályos 2016. január 14-től.

(3) A rendkívüli települési támogatás adható alkalmanként vagy havi rendszerességgel. Az
alkalmanként adott rendkívüli települési támogatás mértéke legfeljebb 5.000,-Ft.
(4) Az (1) bekezdés szerinti gyermek hátrányos helyzetben él, ha
a) szüleinek!gondviselőinek jövedelme nem keresőtevékenységből származik,
b) a lakás kornfortfokozata komfort nélküli,
c) a lakáson belüli vízvételi lehetőség és we használat nem biztosított az a)-c) pontok
közül legalább egy feltétel teljesül.
(5) Az (1) bekezdés szerinti elismert többletkiadások:
a) temetési költség,
b) óvodáztatás és iskoláztatás.
(6) A pénzbeli támogatásként megállapított rendkívüli települési támogatás kifizetése
történhet:
a) a jogosult részére,
b) a jogosult kérelmére, vagy a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény telephely (Ecsegfalva) mindenkori családgondozója
javaslata alapján a családgondozó részére. A támogatás összegének felhasználásáról a
családgondozó a felhasználást követő 8 napon belül számlával köteles elszámolni.
(7) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető temetési költség többletkiadásai miatt, az
az eltemettető, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének az 500%-át nem éri el. A rendkívüli települési támogatás
mértéke 20.000,- Ft.2
(8) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított
60 napon belül lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi
kivonatot, temetési számlákat és az eltemettető családjának jövedeleniigazolásait. A
megállapított támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét
illetve a
határozat számát a számlákra rá kell vezeti.
-

-‚

7. ~
(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető óvodáztatási támogatás címén minden év
augusztus 1. napjától szeptember 30. napjáig terjedő időszakban az óvodás gyermek, ha a
családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át.
(2) Rendkívüli települési támogatásban óvodáztatás címén adható összeg gyermekenként
4.000.-Ft 20.000.-Ft~ terjedhet.
(3) Rendkívüli települési támogatás óvodáztatás címén benyújtott kérelemhez csatolni kell az
intézmény igazolását arra vonatkozóan, hogy a gyermek az óvodai nevelésben tényleges
részt vesz.
(4) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető iskoláztatási támogatás címén minden év
augusztus 1. napjától szeptember 30. napjáig terjedő időszakban általános iskolás
gyermek részére, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(5) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető beiskoláztatási támogatás címén minden
év szeptember 1. napjától október 31. napjáig terjedő időszakban a nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytató középiskolás gyermek és fiatal felnőtt,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére, ha
a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át.
—

2

Módosította az 1/2016(1.13.) önkormányzati rendelet 2.~-a. Hatályos 2016. január 14-től.
Módosította az 1/2016(1.13.) önkormányzati rendelet 3.~-a. Hatályos 2016. január 14-től.

(6) Rendkívüli települési támogatásban beiskoláztatás címén adható összege általános iskolás
gyermek részére 4000.-Ft 20.000.-Ft, középiskolás gyermek illetve fiatal felnőtt részére
6.000.-Ft 20.000.-Ft. felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
fiatal felnőtt részére 7.000.-Ft 20.000.-Ft terjedhet.4
(7) Rendkívüli települési támogatás iskoláztatás címén benyújtott kérelernhez csatolni kell az
adott tanévre vonatkozóan az intézmény igazolását arról, hogy a gyermek vagy fiatal
felnőtt középiskolai vagy felsőfokú intézmén~ ben tanulmányokat folytat.
—

—

—

Köztemetés költségének megtérítésére kötelezés
8. ~
(1) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy részére különös méltánylást
érdemlő körülmények fennállása esetén, hagyaték hiányában a Polgármester engedélyezi:
a) a részletfizetést, ha a temetésre köteles
aa) egyedülélő havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 o-át nem éri el, vagy
ab) családjában az eg~ főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 0 o-át nem éri el,
b) az elengedést, ha a temetésre köteles
ba) egyedülélő havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 0 o-át nem éri el, vagy
bb) családjában az eg3 főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 0 o-át nem éri el.
(2) Különös méltánylást érdemlő körühnén3 nek tekintendő, ha
a) a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles személy saját illetve
családja létfeiintartását veszélyezteti és vagyona sem neki, sem családjának nincs.
b) az elhunyt ak bűncselekmény áldozatali.
(3) A köztemetés megtérítésnek kötelezettsége alóli mentesség iránti kérelmet a visszafizetést
elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül lehet előterjeszteni. Ezen
határnap elmulasztása jogvesztő.

Záró rendelkezések
9. ~
(1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
14/2013.(XII.17.) számú és a módosító 6/20
.28.) számú önkormányzati rendelet.
l.sé9

Ecsegfalva, 2015. febr’~ár 24.
Kovács Mária
polgármester
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1. melléklet a 2/2015(11.25.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
Települési támogatás megállapítására

1. A kérelmező adatai:
neveS
születési né~

áUandó lakóhell,

tart. hely’

életvitel szerűen lakott ingatlan

szül. hely. idő

anyja neveS

foglalkozás’

nettó jöv.

telefonszám.

Taj sz:

lakossági folyószámlaszáma

Állampolgársága’

1.2. A kérelmező családjában élők adatai
név

hozzátart. min.

szül. hely. idő

jövedelem

TAJ

A fenti rá vonatkozó sorát a beírt adatok valódiságának igazolására minden nagykorú személynek
aláírásával hell ellátnia; illetve cselekvőképtelen személyek esetén a szülő, a gyám, illetve a gondnok
aláírása szükséges.
—

—

aláírás

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező. valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A
...

A jovedelem tipusa
1.

2.

3.
4.
5.

6.
‘7.

B
.

C
A kérelmezővel közös háztartásban élő további
szemelyek

..

Kerelmezo

Munkaviszonyból ás más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői. illetve szellemi és más
önálló tevékenységból származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Onkormáriyzat. járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

3. Lakásviszonyok
3.1. A támogatással érintett lakás nagysága’

rn2.

4. Nyilatkozatok
4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
-

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót
4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen!a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
b,) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. ~ (‘7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
-

-

Dátum’

kérelmező aláírása

a család nagykorú tagjainak aláírása

2. melléklet a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
Rendkívüli települési támogatás megállapítására
I. A kérelmező adatai:
neve
születési né~

állandó lakóhely-

tart. hely

életvitel szerűen lakott ingatlan-

szül. hely, idő-

anyja neve-

foglalkozás

nettó jöv.

telefonszám

Taj sz:

lakossági folyószámlaszáma

Állampolgársága-

IL A kérelmező családjában élők adatai
név

hozzátart. nun,

szül. hely, idő

jövedelem

TÁJ

aláírás

A fenti rá vonatkozó sorát a beírt adatok valódiságának igazolására minden nagykorú személynek
aláírásával kell ellátnia; illetve cselekvőképtelen személyek esetén a szülő, a gyám, illetve a gondnok
aláírása szükséges.
—

—

IlL Jövedelmi, vagyoni viszonyok
Családi pótlék-

‚-

Ft

Egyéb rendszeres jövedelern

Saját lakása: van nincs
-

Egyéb ingatlan vagyonból származó jövedelem:
őstermelői igazolvány a családban: V~
Készpénzvagyon, takarékbetét: van
Állatállonián~
Nagyobb értékű ingóságok

—

-

‚-

Ft’év

‚-

Ft

-

árvaellátás-

‚-

Ft

-

gyer. tart. díj-

‚-

Ft

MNCS~

nincs

Ha van, annak összegeebből származó jövedelem-

Ft
Ft

IV. Egy főre jutó jövedelem összege:

.-

V. Gyermek hátrányos helyzetben él, mert

VI. Alkalmanként jelentkező nem várt többietkiadások:

VII, Kért támogatás indokolása:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelenteni, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a kérelemmel kapcsolatban felhasználják.
Ecsegfalva
a kérelmező aláírása

Ft

