Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati segélyről
(tervezet)
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 45. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések
1. Hatásköri és eljárási rendelkezések
1. §
(1) A rendeletben használt fogalmak értelmezésére a Sztv. 4. §ban foglaltakat
kell alkalmazni.
(2) A rendeletben meghatározott önkormányzati segélyről Balaton Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
(3) A rendeletben meghatározott ellátások közül Balaton Község
Önkormányzatának Polgármestere dönt a halál esetén nyújtható önkormányzati
segélyről.
2. §
A rendeletben szabályozott önkormányzati segély
megállapítása iránti kérelmet Balaton Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.
(2)
A Hivatal az igénylő szociális helyzetéről tájékozódik,
ennek keretében:
a)
a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi
viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja,
b)
becsatoltatja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben szabályozott,
szükséges bizonyítékokat,
c)
környezettanulmányt készíthet a kérelmezőnél,
d)
egyéb eljárási cselekményeket végezhet a Sztv. 10. § alapján.
(1)

3. §
A jogerősen megállapított önkormányzati segélyt a Hivatal folyósítja a
döntést követő 8 napon belül, illetőleg a döntést követően azonnal, ha ennek
hiánya a rászorulónak az életét, egészségét, testi épségét veszélyezteti, vagy
szociális körülményei indokolják.
(2)
Az önkormányzati segély kifizetése – az ügyfél kérése szerint –
történhet: házipénztárból, postautalványon vagy lakossági folyószámlára való
átutalással.
(1)
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2. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
4. §
A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével,
csökkentésével és a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatban a Sztv. 17. §
alapján a hatáskörök gyakorlói döntenek.
II. Fejezet
Önkormányzati segély
5. §
(1) Az önkormányzati segély megállapításával és elutasításával kapcsolatos
hatáskört a képviselő-testület gyakorolja a Sztv. 45. § alapján.
(2) A képviselő-testület annak a személynek a részére, aki létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzd, önkormányzati segélyt nyújthat, feltéve, hogy az egy
főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 150 %-át nem haladja meg.
(3) Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzet, időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzd különösen:
a) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság időtartama,
b) gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelése, ha az igénylő nem
rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal,
c) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állománya,
d) elemi kár, baleset esetén,
e) egyedülálló, ellátatlan személy,
f) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
iskoláztatása, a gyermek fogadásának előkészítése,
g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítése,
h) a gyermek hátrányos helyzete miatti anyagi segítségre szorulók,
i) szabadságvesztésből való szabadulás, ha a szabaduláskor az igénylő
rendelkezésére álló összeg a rendszeres szociális segély havi összegét nem
haladja meg.
(4) Önkormányzati segélyben egy naptári évben egy háztartás két alkalommal,
közös háztartásban élők esetén egyszerre csak egy személy részesülhet. Az
átmeneti segély legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegénél nem lehet magasabb.
(5) A (4) bekezdésben foglalt két alkalomra meghatározott korlátozás nem
vonatkozik a tartósan nehéz helyzetben lévő, jövedelemmel nem rendelkező
személyre, valamint a halál esetén nyújtható önkormányzati segély
megállapítására.
(6) Kivételes méltánylást érdemlő esetben, elemi kár, baleset esetén a képviselőtestület megállapíthat a (4) bekezdésben megjelöltnél magasabb összegű
önkormányzati segélyt.
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6. §
(1) A halál esetén nyújtható önkormányzati segély megállapításával és
elutasításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja a Sztv. 45. § (6) –
(7) bekezdései alapján.
(2) A polgármester önkormányzati segélyt állapíthat meg annak, aki az elhunyt
személy eltemettetéséről 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.
(3) Az önkormányzati segélyt a temetés napját követő 30 napon belül lehet
igényelni.
(4) Nem állapítható meg temetési segély, ha az igénylő:
a)
egy főre számított havi családi jövedelme meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
b)
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési
hozzájárulásban részesül.
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 100.000 forint. Ezzel
összefüggésben az önkormányzati segély összege esetenként 10.000,- Ft.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
Hatálybalépés
7. §
Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2014. január 1. napját
követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
Balaton, 2013. december 4.
Udzeliné Murányi Enikő
polgármester

Dr. Fógel Henrietta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Balaton, 2013. december 5.
Dr. Fógel Henrietta
jegyző

