Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
Szövegrész helyébe:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2011.(IV.13.)
önkormányzati rendelet preambuluma :
Bátaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés a.) és a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a
következő rendeletet alkotja:

Szövegrész lép:
Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 132. § (4) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat által
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.
2.§

Szövegrész helyébe:
A rendelet 1.§ (2) és (3) bekezdése
(2) Az e rendeletben meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását Bátaapáti Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – gyakorolja.

(3) A képviselő-testület a következő szociális hatáskörök gyakorlását a :
polgármesterre ruházza át:
 temetési segély
 Köztemetés
 Házi segítségnyújtás, szoc étkezés
 azonnali átmeneti segély

A normatív lakásfenntartási támogatás, az azonnali átmeneti segély (max. 5.000 Ft-ig),
a temetési segély, a köztemetés, a hajléktalan személyek segélyezése (Sztv. 6-7.§) és a
személyes gondoskodás nyújtó ellátásával kapcsolatos hatáskört Bátaapáti Község
Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) gyakorolja.

Szövegrész lép:
A rendelet 1.§ (2) és (3) bekezdése
(2) Az e rendeletben meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását Bátaapáti
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével –
gyakorolja.
(3) A képviselő-testület a következő szociális hatáskörök gyakorlását a polgármesterre
ruházza át:


elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulásként megállapított
önkormányzati segély



önkormányzati segély (azonnali maximum 5.000.- Ft határig

3.§
Szövegrész helyébe:
A rendelet 4.§ (1) bekezdése a) pontja
A szociális ellátások iránti kérelmet a képviselő-testület körjegyzőségi hivatalánál (a továbbiakban:
hivatal) kell benyújtani, de az ellátások hivatalból is megállapíthatóak.

Szövegrész lép:
A rendelet 4.§ (1) bekezdése
A szociális ellátások iránti kérelmet a szóban vagy írásban, - amennyiben rendelkezésre áll, - az

arra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával a
Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatalánál (a továbbiakban: hivatal) kell benyújtani, de az
ellátások hivatalból is megállapíthatóak.
4.§

Szövegrész helyébe:
A rendelet 6.§ (3) bekezdése
Az átmeneti segélyt, a képviselő-testületi ülést illetve a polgármester döntését követő öt
munkanapon belül kell kifizetni. A támogatás utalásáról és a kifizetéséről a körjegyző
gondoskodik.

Szövegrész lép:
A rendelet 6.§ (3) bekezdése
Az önkormányzati segélyt, a képviselő-testületi ülést követő illetve a polgármester döntését
követő
öt munkanapon belül kell kifizetni. A támogatás utalásáról és a kifizetéséről a jegyző
gondoskodik. A polgármester által megállapított azonnali önkormányzati segély azonnal
kifizethető.
5.§

Szövegrész helyébe:
A rendelet 10.§ (1) és (2 ) bekezdése
(1) A szociális hatáskör gyakorlója szociális rászorultság esetén szociális alapellátás keretében

a kérelmező számára;
a.) pénzbeli ellátásként: lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat méltányosságból,
átmeneti segélyt, temetési segélyt
b.) természetben nyújtott ellátásként: köztemetést állapíthat meg.
(2) Az átmeneti segély és a lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátásként is
nyújtható
Szövegrész lép:
A rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdése
(1) A szociális hatáskör gyakorlója szociális rászorultság esetén szociális alapellátás keretében

a kérelmező számára;
c.) pénzbeli ellátásként: ápolási díjat méltányosságból, önkormányzati segélyt,
d.) természetben nyújtott ellátásként: méltányossági közgyógyellátást, köztemetést
állapíthat meg.
(2) Az önkormányzati segély természetbeni ellátásként is nyújtható.

6.§
Szövegrész helyébe:
A rendelet 21§ -a 22.§-a , 23.§-a és 24.§-a

Átmeneti segély
(1) Átmeneti segélyt kell megállapítani alkalmanként vagy havi rendszerességgel, ha a
kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
200 %-át, egyedülálló esetén a 250 %-át.
(2) Az átmeneti segély legkisebb összege alkalmanként 3.000.- Ft.
(3) A tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a képviselő-testület az év
során folyósítandó többszöri segély kifizetéséről is dönthet, meghatározva az alkalmanként
kifizetésre kerülő összegeket (időszakos átmeneti segély).
(4) A polgármester - átruházott hatáskörében eljárva - soron kívül átmeneti segélyben
részesítheti azt az egyébként az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő
személyt, aki létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került.
(5) A polgármester által soron kívül adható támogatás alkalmanként 5.000.- Ft.
Szociális kölcsön
22. § (1) Átmeneti segély pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes szociális
kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtható, annak a rászorult személynek, aki baleset,
betegség, elemi kár vagy más előre nem látható ok miatt kerül rendkívüli élethelyzetbe,
valamint önhibáján kívül, létfenntartását veszélyeztető súlyos anyagi helyzetbe került közmű
tartozása miatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb 200.000.-Ft lehet,
melynek visszafizetési ideje legfeljebb 12 hónap. A kölcsönt nyújtó határozatban rendelkezni
kell a visszafizetés időtartamáról, feltételeiről, kifizetés módjáról, valamint fel kell tüntetni a
visszafizetés jogkövetkezményeit.
(3) A kamatmentes kölcsönről képviselő-testület dönt , a kölcsön visszafizetésétől a
képviselő-testület méltányosságból eltekinthet, amennyiben a rászorult a törlesztési idő alatt
önhibáján kívül ismét létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került.
Temetési segély
23 § (1) Az Sztv. 46. §-a alapján adható temetési segély megállapítása során a
kérelmező családjában figyelembe vehető egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg a
nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetén 300
%-át.
(2) A temetési segély iránti kérelemhez – melyet legkésőbb a temetést követő 30 napon
belül kell benyújtani - mellékelni kell a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli
hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, vagy annak – a hivatal által hitelesített másolatát. A kereseti, jövedelmi viszonyt igazoló iratok csatolására nincs szükség,
e tekintetben elegendő a kérelmező nyilatkozata.
24 § (1) A temetési segély megállapítására a polgármester jogosult.

(2) A helyben szokásos, átlagos temetés költsége 200.000.- Ft. A temetési segély
összege 35.000.-Ft elérheti a helyben szokásos, átlagos temetés teljes költségét, ha a temetési
költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.

Szövegrész lép:
A rendelet 21.§ -a , 22.§-a és 23. § -a
Önkormányzati segély
21.§ (1) A Képviselő-testület önkormányzati segélyben részesítheti azt a nagykorú személyt,
aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, elsősorban azt, akinek
családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-t
egyedülálló esetén a 250 %-át nem haladja meg.
(2) Az önkormányzati segély egyszeri maximum összege a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum összegével egyezik meg.
(3) Önkormányzati segély különösen az alábbiakra való tekintettel állapítható meg:
- betegség;
- haláleset;
- elemi kár bekövetkezése;
- válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása;
- a gyermek fogadásának előkészítése;
- nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése;
- gyermek családba való visszakerülésének elősegítése;
- iskoláztatás biztosítása;
- gyermek hátrányos helyzete,
- egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén.
(4) A segély célzott felhasználásához igényelhető a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
segítsége is.
(5) A polgármester - átruházott hatáskörében eljárva - soron kívül önkormányzati segélyben
részesítheti azt az egyébként az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő
személyt, aki létfenntartását veszélyeztető helyzete soron kívüli támogatást igényel. A
polgármester által soron kívül adható támogatás alkalmanként 5.000.- Ft.
22. § (1) Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő kamatmentes
kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) formájában is nyújtható, annak a rászorult személynek, aki
baleset, betegség, elemi kár vagy más előre nem látható ok miatt kerül rendkívüli
élethelyzetbe, valamint önhibáján kívül, létfenntartását veszélyeztető súlyos anyagi helyzetbe
került közmű tartozása miatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb 200.000.-Ft lehet,
melynek visszafizetési ideje legfeljebb 12 hónap. A kölcsönt nyújtó határozatban rendelkezni

kell a visszafizetés időtartamáról, feltételeiről, kifizetés módjáról, valamint fel kell tüntetni a
visszafizetés jogkövetkezményeit.
(3) A kamatmentes kölcsönről képviselő-testület dönt , a kölcsön visszafizetésétől a
képviselő-testület méltányosságból eltekinthet, amennyiben a rászorult a törlesztési idő alatt
önhibáján kívül ismét létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került.
23.§ (1) A polgármester az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként önkormányzati segélyt állapíthat meg annak a személynek, aki a meghalt
személy eltemetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve
családja létfenntartását veszélyezteti és akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem
az öregségi nyugdíjminimum összegének nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló vagy
gyermekét egyedül nevelő személy esetén 300%-át nem haladja meg.
(2) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek
10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek,
vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. A helyben szokásos, átlagos temetés költsége
200.000.- Ft. A temetési segély összege 35.000.-Ft..
(3) A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg
annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján
temetési hozzájárulásban részesült.
7.§

Szövegrész lép:
A rendelet 25.§ -a
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
A polgármester a köztemetést az Sztv. 48. §-ában meghatározottak szerint állapítja meg és
biztosítja.
Szövegrész lép:
A rendelet 25.§ -a
Az Önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben gondoskodik az elhunyt személy
közköltségen történő eltemettetéséről Sztv. 48. §-ában meghatározottak szerint.

8.§
Szövegrész helyébe:
A rendelet 26.§ (2) bekezdése
(2) A közgyógyellátás iránti kérelmet a körjegyzőségi hivatalban kell benyújtani.

Szövegrész lép:
A rendelet 26.§ (2) bekezdése
A Képviselő-testület az Szt. 50.§ (4) bekezdése szerint méltányossági jogcímen
közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg.
9.§

A rendelet 26/A.§ -al egészül ki
(1) Az Önkormányzat Képviselő- testületet természetben nyújtott önkormányzati segélyben
részesítheti azt a nagykorú személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került. Elsősorban azt, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj
összegének 200 %-t egyedülálló esetén a 250 %-át nem haladja meg.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy
- milyen konkrét élethelyzet következtében vált szükségessé a kérelem benyújtása,
- a kérelmező mire kívánja fordítani a segély összegét.
(3)A természetben nyújtott önkormányzati segély Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tüzelősegély,
tankönyv- és tanszervásárlás támogatás formájában, valamint a közüzemi díjak, illetve a
gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez adható.
(4)A természetben nyújtott önkormányzati segélyre az (1)-(3) bekezdésben nem
szabályozottak tekintetében a 21. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
10.§

Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba.
(2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.
Bátaapáti, 2013. december 12.

Darabos Józsefné
polgármester

Bakó Józsefné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. december 21.

Bakó Józsefné
jegyző

