Rendelet tervezet
Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (II…) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény
45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2011. (III.31.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Az R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. § Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az önkormányzat képviselő-testülete
települési támogatást állapít meg.
2.§
(1) A Rendelet 10. § megelőző „Foglalkoztatást helyettesítő támogatás” alcím helyébe az
„Aktív korúak ellátása” alcím kerül.
3. §
A Rendelet 19. §-át megelőző „Önkormányzati segély alcím szöveg helyébe „Települési
támogatás” alcím kerül.
4.§
Az Rendelet 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
19. § (1) A települési támogatás lehet
a.) Rendkívüli települési támogatás
aa.) egészségügyi kiadások támogatása
ab.) élelmiszer kiadások támogatása
ac.) elemi kár enyhítése
ad.) családalapítási támogatás
b.) temetési támogatás
c.) lakhatási támogatás
(2) A temetési támogatás és a lakhatási támogatás iránti kérelmeket átruházott
hatáskörben a polgármester bírálja el.
(3) A rendkívüli települési támogatásokat legkésőbb a megállapítást követő 8. napon ki
kell fizetni.

5. §
A 19/A. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) A kérelem benyújtásával egy időben a gyógyító ellátás költségét igazolni kell.
6. §
A rendelet 19./D. (6) bekezdésében a „segélyezésből” szövegrész helyébe a „támogatásból”
szövegrész kerül.
7. §
(1) A Rendelet 26. §-át megelőző „Temetési segély” alcím helyébe a „Temetési támogatás”
alcím kerül.
(2) A rendelet 26. § (1) (2) és (4) bekezdésében a „temetési segély” szövegrész helyébe a
„temetési támogatás” szövegrész kerül.
8. §
A 26. §. (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(5) A temetési támogatás összege 10.000.-Ft.
9. §
Az Rendelet a 19/F §-al egészül ki.

Lakhatási támogatás
15/E § (1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai
által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) A lakhatási támogatására jogosult az a személy, aki állandó szuhai lakcímmel rendelkezik
és a háztartásban az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200 %-át.
(3) A támogatás mértéke:
0.-Ft – 22.000.-Ft

4.000.- Ft/hó

22.001.Ft – 28.500.-Ft

3.000.- Ft/hó

28.501.-Ft – 40.000.-Ft

2.000.- Ft/hó

40.001.-Ft – 57.000.-Ft

1.000.- Ft/hó

(4) A támogatást egy évre kell megállapítani.
(5) A támogatás ugyanazon lakásra, csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) Az egy főre jutó jövedelem számításánál figyelembe kell venni az ugyanazon lakcímre
állandó vagy tartózkodási hellyel bejelentett személyeket.
(7) A támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A támogatást a kérelem
benyújtását követő hónap 1. napjától kell megállapítani. A megállapított támogatást utólag, a
tárgyhót követő hó 3. napjáig kell utalni a szolgáltatónak, illetve kifizetni a kérelmezőnek.
10.§
A rendelet 19/G. §-al egészül ki:
19/G. § A polgármester az önkormányzat költségvetésében biztosított polgármesteri keret
terhére méltányosságból rendkívüli eseti települési támogatást nyújthat. A támogatás kérelem
alapján nyújtható.
11. §.
A rendelet 32. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A köztemetés elrendelésére az Szt. 48. §-nak rendelkezései az irányadók. A polgármester
átruházott hatáskörben dönt.
12.§
Az Rendelet 42. § (1) „Körjegyzőség Hivatalában” szövegrész helyébe a „Közös
Önkormányzati Hivatal” szövegrész kerül.
13. §
A Rendelet 42. §-a az alábbi (8), (9) bekezdéssel egészül ki:
42. § (8) A lakhatási támogatási kérelmek az év folyamán bármikor benyújthatók. Rendkívüli
települési támogatás évente kettő alkalommal kérhető.
(9) Lakhatási támogatás azon háztartás részére, amelynél az önkormányzat felé köztartozás áll
fenn, a tartozás fennállása ideje alatt nem folyósítható.
14. §
Hatályát veszti a Rendelet 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9. §, 19/C §, 31 §, 33 §, 43 §-ai.
15.§
Ezen rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
Szuha, 2015. február …..
Tóth Zoltán István
polgármester
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