Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és a települési támogatásokról
Egységes szerkezetben

Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. évi törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33.
§ (7) bekezdésének, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, a 134/E. §-ban kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban az Szt.) alapján, a helyi sajátosságoknak megfelelően, az
önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével szabályozza a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat.
A rendelet hatálya
2.§
E rendelet hatálya kiterjed Tiszabercel közigazgatási területén életvitelszerűen élő és állandó
bejelentett lakcímmel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert
személyekre.
Értelmező rendelkezések
3.§
E rendelet alkalmazásában jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedül
élő, a háztartás, a keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározására az Szt. ide
vonatkozó rendelkezései az irányadók;
a) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése
szerinti kiskorú;
b) fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki 25. évét még nem töltött be;

c) természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel az önkormányzat anyagi javak
biztosításával, szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget;
d) elemi kár: kizárólag életvitelszerűen lakott ingatlant érintő tűz, elemi csapás, így
különösen jégeső, árvíz, belvíz, fagy, hó, szél, vihar, villámcsapás, földrengés okozta kár;
e) közszolgáltató: energiaellátást (villamos energia, gáz); közműves ivóvíz- és
csatornaszolgáltatást, települési szilárdhulladék gyűjtését végző szolgáltató.
f) lakás: olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a helyiségei; közművesítettsége;
melegvíz-ellátása; fűtési módja alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos,
komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) sorolható.
1. Összkomfortos az a lakás, amely legalább
a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek
hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló
szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel;
b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel);
c) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellátással,
villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel); és
d) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel)
rendelkezik.
2. Komfortos az a lakás, amely legalább
a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek
hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló
szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel;
b) közművesítettséggel;
c) melegvíz-ellátással; és
d) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló
kályhával, gázfűtéssel)
rendelkezik.
3. Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de
legalább
a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek
hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló
szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), továbbá fürdőhelyiséggel vagy WC-vel;
b) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással); és
c) egyedi fűtési móddal
rendelkezik.
5. Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel
meg, de legalább
a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek
hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló
szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), WC használatával, és
b) egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint
c) a vízvétel lehetősége biztosított.
6. Szükséglakás az olyan helyiség (helyiségcsoport), amelynek (amelyben legalább egy
helyiségnek)
a) alapterülete 6 négyzetmétert meghaladja;
b) külső határoló fala legalább 12 centiméter vastag téglafal vagy más anyagból épült
ezzel egyenértékű fal;
c) ablaka vagy üvegezett ajtaja van; továbbá
d) fűthető; és
e) WC használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított.

Általános eljárási szabályok
4.§

(1) A szociális ellátások iránti kérelmet a Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.
A képviselő-testület rendkívüli települési támogatási kérelem benyújtásához
formanyomtatványt nem rendszeresít; közüzemi díj támogatás esetén formanyomtatványt
rendszeresít.
(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső
jövedelméről szóló igazolást,
b) a gyermek elhelyezéséről, vagy gyámrendelésről szóló határozatot,
c) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem
rendelkező nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt
tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról,
d) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm.
rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat,
e) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat, különösen a közszolgáltatások
igénybevételét igazoló számlákat.
(3) Az ebben a rendeletben meghatározott ellátásokra a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései kell
alkalmazni.
(4) A képviselő-testület e rendeletben szabályozott ellátások mindegyike esetében jogosult
arra, hogy azokat az önkormányzat mindenkori teherbíró képességének figyelembe vételével
egyoldalúan módosítsa, megszüntesse, vagy azok folyósítását felfüggessze.

5.§
(1) A jövedelmet igazolja:
a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás,
b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által
kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a
vállalkozó nyilatkozata,
c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és az
utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat,
d) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény,
bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói
ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása,
vagy nyilatkozata,
e) Járási Hivatalok által folyósított rendszeres pénzellátásról kiállított igazolás,
f) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés,
g) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás,

bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása,
h) amennyiben az ellátást kérő jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az állami foglalkoztatási
szervvel kötött együttműködési megállapodás,
i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.
(2)
A támogatás esetében a jövedelem számításra az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.

6. §
(1) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Közös
Önkormányzati Hivatal megkeresheti:
a)
b)
c)
d)

az állami adóhatóságot,
a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
az igazolást kiállító szervet,
a munkáltatót.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal a döntés előkészítése során környezettanulmányt
készíthet a kérelmező szociális helyzetének megállapítása érdekében. Amennyiben már
korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően már készült
környezettanulmány, úgy a döntés során azt lehet alapul venni.
(3) Amennyiben az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire
tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró hatóság vitatja, felhívhatja a
kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli
hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok
benyújtására.
(4) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző.

7. §
(1) Közüzemi díj támogatás a jogosult választása szerint pénzben vagy természetben adott
települési támogatás, amit 12 hónap időtartamra kell megállapítani. A rendszeres pénzbeli
támogatás saját névre szóló folyószámlára folyósítható.
(2) A kérelmezőt a havi rendszerességgel folyósított települési támogatások a kérelem
benyújtása hónapjának első napjától illetik meg.
(3) A havi rendszerességgel adott települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-éig kell
folyósítani.
(4) Az e rendeletben megállapított szemétszállítási díj támogatás kizárólag természetben, a
közszolgáltatóhoz történő utalással, adhatóak.
(5)
A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a kifizetés esedékességétől számított
hat hónapon belül érvényesítheti.
(6)
Amennyiben a jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a
megszűnés hónapjában a támogatást időarányos összegben kell folyósítani.
(7)Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, feltételek időközbeni megszűnése,
vagy e rendelet megsértésével nyújtott illetve folyósított szociális ellátást meg kell szüntetni,
továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,

b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő
pénzegyenérték megfizetésére.

(8) Az Szt. 17.§ (5) bekezdés szerinti - méltányossági jogkörben - hozott döntés ellen
fellebbezésnek nincs helye.
8. §
A Képviselő-testület
a) a polgármesterre átruházza a
aa) köztemetésre,
ab) a temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési
támogatásra
b) az Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházza

ba) a rendkívüli települési támogatásra,
bb) szemétszállítási-díj támogatásra
c)

a jegyzőre átruházza
ca) a közüzemi-díj támogatásra

való jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört.
d)
saját hatáskörében tartja az egyszeri, lakosság széles körét érintő juttatások
megítélését, különösen: az idősek világnapi támogatást, húsvéti támogatást, bursa hungarica
támogatást, karácsonyi támogatást, tanulmányi ösztöndíj támogatást, iskolakezdési
támogatást.

Rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei és a támogatás összege
9. §
(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy részére rendkívüli települési támogatás
adható akár kérelemre, akár hivatalból.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint rendkívüli települési támogatás adható a kérelmező
vagy annak hozzátartozója részére különösen az intézményi térítési díjának részben, vagy
teljes egészében való megtérítésére, ruházatának pótlására, élelmezésre, tüzelő, illetve más,
alapvető cikkek beszerzésére, gyógyíttatással, gyógyszerezéssel kapcsolatos kiadások
fedezésére, tankönyv- és tanszerellátás támogatására, a tandíj megfizetésére, egészségügyi
szolgáltatásért fizetendő térítési díj, vagy egyéb ellátás kifizetésének átvállalására,
kapcsolattartás, utazás költségeihez hozzájárulásra, valamint természeti katasztrófa esetén.
(3) Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás
formájában is nyújtható.

(4) Rendkívüli települési támogatás adható annak a személynek is, aki önmaga és családja
létfenntartása veszélyeztetése nélkül a jelentkező többletkiadásokat más módon biztosítani
nem tudja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg.
(5) Különös élethelyzetekben, különös méltánylást érdemlő helyzetekben a jövedelem
vizsgálatától a hatáskört gyakorló eltekinthet.
(6) Különösen súlyos fogyatékos vagy rendellenességgel született gyermekek részére, vagy
súlyos betegséggel küzdő személyre tekintettel a rendkívüli települési támogatás jövedelemkiegészítési támogatásként legfeljebb 6 hónap időtartamra is megállapítható.
(7) A kérelemhez csatolandók mindazon dokumentumok, mely tényről a Szociális és
Egészségügyi Bizottságnak, valamint az előkészítésben közreműködőnek hivatalos tudomása
nincs, különösen az alanyi jogon, vagy normatív módon megállapított közgyógyellátás
tényéről szóló határozatot.
10. §.
(1) A rendkívüli települési támogatás összege esetenként a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének kétszeresét nem haladhatja meg. A bizottság által megállapított
jövedelem- kiegészítési támogatási formában nyújtott ellátás havi összege nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét.

A közüzemi díj-támogatás jogosultsági feltételei és a támogatás összege
11. §
(1) Közüzemi díj - támogatásban részesülhet az a személy, aki a község közigazgatási
területén lévő lakásban életvitelszerűen lakik, és a nevére, vagy vele közös háztartásban élő
személy nevére szóló legalább egy élő (2) bekezdésben felsorolt közszolgáltatási szerződés áll
fenn, 2015. február 28. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatás jogosultsági
időtartama lejárt, és magánszemélyek-kommunális adója adótartozása nincs, és teljesülnek a
13.§- ban rögzített feltételek.
(2) A Közüzemi díj - támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat
díjához, valamint tüzelőanyag vásárlásához – elsősorban természetben, de a kérelmező
választása szerint akár pénzben - nyújtott támogatás.
(3) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a 75.000,- Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(4) A 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.
(5) Ha a háztartás
a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(7) A támogatás esetében a lakás közüzemi kiadásainak elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre
jutó elismert havi költség összege 450,- Ft.
(8) A közüzemi díj - 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.
(9) A támogatás egy hónapra jutó összege a fenntartás elismert havi költségének és a
támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de legalább 2.000,- Ft és legfeljebb
5.000,- Ft.
(10) A TM kiszámítása a következő módon történik:

J-0,5 NYM
TM = 0,3- ------------------------------------------ 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.
(10) A támogatás elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában kerül megállapításra
és a közszolgáltató felé történik a folyósítása. A pénzben megállapított támogatás, kizárólag
lakossági folyószámlára utalással teljesíthető.
(11) A közüzemi-díj támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(12) Külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A szemétszállítási díj-támogatás jogosultsági feltételei
12.§
(1) Szemétszállítási díj - támogatásban részesülhet az a személy jövedelmi helyzetére tekintet
nélkül, aki a község közigazgatási területén lévő lakásban életvitelszerűen lakik, és a nevére
hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés áll fenn, és a közszolgáltató által igazolt módon
hulladékszállítás díj tartozása és a jegyző által igazoltan magánszemélyek kommunális adója
adótartozása nem áll fenn, és teljesülnek a 13.§ -ban rögzített feltételek.
(2) A szemétszállítási díj - támogatás a szemétszállítás díjához - kizárólagosan természetben
nyújtott - támogatás.
(3) Támogatás - külön kérelem nélkül - hivatalból kerül megállapításra a közszolgáltatást
igénybe vevő jogosultak részére minden év március 31. napjáig, az adott év január 1. és
december 31. közötti időszakra. A támogatás éves mértéke 6300,- Ft, melynek a
közszolgáltató irányába történő folyósítása igazodik a számlázások ütemezéséhez. (2015.
évben a támogatás 2015.04.01 -2015.12.31. közötti időszakra vonatkozik, mértéke pedig 4.725,Ft.)

A közüzemi díj és szemétszállítási díj támogatási jogosultság egyéb feltételei
13.§
(1) Közüzemi díj - támogatás csak azon jogosult kérelmező részére és csak azon tulajdonában
és használatában lévő lakás ingatlana után állapítható meg, illetve folyósítható havi
rendszerességgel, amely ingatlan kapcsán 2015. június 30. napját követően magánszemélyek
kommunális adója adótartozása nem áll fenn. Magánszemélyek kommunális adója
adótartozással rendelkező ingatlan esetében a támogatás szünetel minden olyan hónap
vonatkozásában, amely hónap 1. napján magánszemélyek kommunális adója adótartozása áll
fenn. A szünetelés tényéről szüneteltető határozat készül, mellyel szemben jogorvoslattal a
képviselő-testülethez lehet fordulni.
(2) Szemétszállítási díj - támogatás csak azon jogosult részére állapítható meg, illetve
folyósítható, akinek 2015. június 30. napját követően hulladékszállítási díj és
magánszemélyek kommunális adója tartozása nem áll fenn. A támogatás szünetel minden
olyan hónap vonatkozásában, amely hónap 1. napján hulladékszállítási díj tartozása áll fenn.
A szünetelés tényéről szüneteltető határozat készül, mellyel szemben jogorvoslattal a
képviselő-testülethez lehet fordulni.
(3) Közüzemi díj és szemétszállítási díj - támogatás csak azon jogosult kérelmező részére
folyósítható, akinek a tulajdonában/használatában lévő, általa lakott lakásának épületét és az
ahhoz tartozó kertet és udvart, valamint az ingatlannal határos területet és járdát tisztán,
rendben tartja, valamint az ingatlanon tartózkodó eb oltási könyvvel és transzponderrel
ellátott. Az oltottság tényét és a transzponder meglétét a hatáskört gyakorló az ebösszeírási

adatok alapján hivatalból jogosult ellenőrizni. Az eb tulajdonjogát a szociális hatáskört
gyakorló nem vizsgálja, elegendő fényképfelvétel, vagy jegyzőkönyvi tanúsítása annak, hogy
az eb a portán tartózkodik.
(4) A lakás céljára szolgáló lakóépület abban az esetben minősül tisztának és rendben
tartottnak, ha:
1. az alapvető higiénés feltételekkel rendelkezik- különös tekintettel az árnyékszékrenem szemetes, nem lomos,
2. rendezett és felsepert, felmosott a padlózata,
3. az ingatlan nyílászárói üvegezettek.
(5) A lakóépülethez tartozó udvar abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak,
amennyiben:
1. az rendezett, nem szemetes, nem lomos.
(6) A lakóépülethez tartozó kert abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak,
amennyiben:
1. március-április hónapokban felszántott (amennyiben nem vízállásos), rendezett, nem
szemetes
2. május- október időszakában: gyommentes,kaszált és a tulajdonos által legalább a kert
egy része használatban, művelésben van, - zöldség, gyümölcstermelés és
mezőgazdasági haszonnövény termesztése
3. november-február időszakában gyomnövénytől, mezőgazdasági termelvény
maradványoktól letakarított, nem szemetes
(7) Az ingatlannal határos terület és járda abban az esetben minősül tisztának és rendben
tartottnak, ha:
1. az ingatlan határa és az előtte lévő közterület gyomtalanított, vagy rendszeresen
kaszált, nyírott,
2. az ingatlan előtti járda télen havazás esetén rendszeresen el van takarítva, jeges időben
csúszásmentesítve, egyéb időszakban rendszeresen seperve van,
3. ha az ingatlan előtt nyílt belvízárok van, akkor az rendszeresen takarítva van, hogy a
vízfolyás akadálytalan legyen.
(8) Az (1-2) bekezdésben leírt feltételeket a kérelem benyújtásakor a Közös Önkormányzati
Hivatal köteles vizsgálni, majd ezt követően folyamatosan felügyelni, a (3- 7) bekezdésben
foglaltakat a kérelem benyújtásakor a Közös Önkormányzati Hivatal jogosult vizsgálni, ezt
követően a Közös Önkormányzati Hivatal, jegyző, a Családsegítő Szolgálat munkatársai, a
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, a Szociális és Egészségügyi Bizottság. A támogatás
folyósítása szünetel minden olyan hónapot követő teljes hónapban, amikor a (3-7)
bekezdésben foglalt rendelkezések be nem tartását a (8) bekezdésben foglalt jogosultak
megállapítják. A szünetelés tényéről szüneteltető határozat készül, mellyel szemben
jogorvoslattal a képviselő-testülethez lehet fordulni.

Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás
14.§
(1) Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás
állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget a Képviselő-testület 150.000, -Ftban határozza meg, melyhez 10 % mértékű támogatást biztosít, így a temetési segély
összege 15.000,-Ft.
(3) A temetés költségeit a kérelmezőnek névre szóló hivatalos számlával kell igazolni.
(4) Nem állapítható meg temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított
települési támogatás annak, aki az elhunyt személlyel tartási életjáradéki, vagy öröklési
szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a meghalt személy ellátásáról,
gyógykezeléséről és halála esetén eltemettetéséről gondoskodik.
(5) A képviselő-testület az önkormányzati hatósági jogkört ezen kérdésben a
polgármesterre ruházza át. A kérelmeket a jegyzőhöz kell benyújtani, aki gondoskodik a
kérelem döntésre való előkészítéséről.
(6) A kérelmek benyújtására a Képviselő-testület formanyomtatványt nem rendszeresít.
(7) Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás nem
állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
alapján temetési hozzájárulásban részesül.
Köztemetés
15.§
(1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a terhére megállapítható köztemetés
költségeinek megtérítési kötelezettsége alól
1. 50%-ban mentesíti, ha
•
•

a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegét és
két, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

1. teljes egészében (100%-ban) mentesíti, ha:
•

saját maga ellátására is képtelen, súlyos, fokozott ápolásra szorul.

(2) A közköltségen történő temetés alkalmával az önkormányzat köteles azt elhunyt részére
polgári, illetve egyházi szertartás keretében a legszerényebb árfekvésű kegyeleti kellékek
felhasználásával, a méltó végtisztességet megadni.
Szociális célú tűzifa támogatás
16.§
(1) Az önkormányzat- központi költségvetési támogatással- települési támogatásként
természetbeni szociális tűzifa támogatásban részesíti egyszerűsített kérelem alapjánjövedelem vizsgálat nélkül- azt a rászorulót,
a.
aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív
korúak ellátására, időskorúak járadékára, közüzemi díj-támogatásra /települési
támogatásra/ jogosult, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
családot.
b.
lehetősége van a tűzifával történő fűtésre - azaz erre a célra alkalmas
fűtőberendezéssel (kályha, kandalló, cserépkályha, sparhert…) rendelkezik.
(2) Az önkormányzat - a központi költségvetési támogatással – települési támogatásként
szociális tűzifa támogatásban részesítheti kérelem alapján azt, akinek:
a) a háztartásban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 300 %-át, egyedülálló esetén 450 %-át, és
b) nem biztosított, vagy aránytalanul nagy terhet jelent számára a téli tüzelő beszerzése,
melyet nyilatkozattal igazol, és
c) lehetősége van a tűzifával történő fűtésre - azaz erre a célra alkalmas
fűtőberendezéssel (kályha, kandalló, cserépkályha, sparhert…) rendelkezik.
(3) A támogatás elbírálásánál előnyt élvez a 16.§(1) bekezdés a. pontjában nevesített
igénylői kör .
(4) A rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti szociális tűzifa iránti egyszerűsített kérelmeket
november 30. napjáig lehet benyújtani. A 16. § (2) bekezdése szerinti szociális tűzifa iránti
kérelmeket december 15. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(5) Egy háztartás egyszeri alkalommal kaphat támogatást. A kérelmek elbírálása érkezési
sorrendben történik, és csak a központi költségvetési forrásból szociális tűzifa programra
megvásárolt tűzifa készlet erejéig állapítható meg támogató határozat. Az önkormányzat a
támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.
(6) Jelen rendelet 16. §- ának vonatkozásában háztartásnak minősül az egy lakcímen együtt
lakó, bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek összessége.
(7) A kérelmek elbírálására kapcsolatos hatósági jogkört a Képviselő-testület a Szociális és
Egészségügyi Bizottságra ruházza át.

(8) A támogatásban részesülő kérelmező háztartásonként legfeljebb 2 erdei m3 mennyiségű
tűzifát kaphat támogatásként.
(9) A támogatásként megítélt szociális tűzifának az önkormányzat telephelyéről történő
elszállításáról igény szerint az önkormányzat gondoskodik.
Képviselő-testületi hatáskörben nyújtott szociális célt szolgáló támogatások
17.§
(1) A képviselő-testület hivatalból, a lakosság széles körét érintő támogatásokat állapíthat
meg a Tiszabercelen életvitelszerűen élő, települési lakóhellyel rendelkező személyek vagy
háztartások részére. A támogatás eseti képviselő-testületi határozattal kerül megállapításra.

A saját hatáskörben nyújtott ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának és
ellenőrzésének közös szabályai
18.§
Jelen rendeletben szabályozott, saját hatáskörben nyújtott ellátások esetén a kérelmek
benyújtása folyamatosan történik a Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A Hivatal készíti elő a
kérelmeket döntésre a döntéshozó irányába, aki folyamatosan, testületi szerv esetén havonta
egyszer döntést hoz. A döntés egy példányát kapja a pénzügyi előadó, aki a folyósításról,
vagy kifizetésről gondoskodni köteles. A Képviselő-testület ezen ellátások jogszerűségének
ellenőrzésére külön eljárásrendet nem alkot, azok a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével történi.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. §.
(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és rendelkezéseit 2015. november 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a többször módosított szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 11/2014. (X. 07.) önkormányzati rendeletét hatályában fenntartja, azzal, hogy annak
rendelkezéseit a 2015. március 1. napjától megállapításra kerülő ellátások esetében nem lehet
alkalmazni.

Szántó Zsolt sk
polgármester

Kovácsné Elek Irén sk.
jegyző

