Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében,
25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3)
bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2)
bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében,
115. § (3) bekezdésében és 132. § (4) d) és g) pontjaiban és 134/E. §-ban kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1)

(2)

(3)

(4)

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"8. § (2) A települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik
a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával."
A Rendelet 10. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"10. § (1) [A gyermekintézmény személyi térítési díjának kifizetéséhez települési
támogatásra természetbeni ellátásként jogosult legfeljebb az adott nevelési év vagy
tanév időtartamára a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő, vagy iskolai
nevelésben-oktatásban (a továbbiakban együtt: intézmény) a nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, ha:]
a) az őt gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló szülő vagy
törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át,"
A Rendelet 11. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"11. § (1) Települési támogatást kell megállapítani haláleset bekövetkeztekor az
eltemettetőnek, ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.
(2) A támogatás összege koporsós temetésnél 80.000 Ft, hamvasztásos temetésnél
60.000 Ft."
A Rendelet a következő 11/A. § és 11/B. §-sal egészül ki:
"11/A. § (1) Az önkormányzat hivatalból, jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül
egyszeri természetbeni települési támogatásban részesíti azt a kislődi lakcímmel
rendelkező újszülöttet, akinek legalább az egyik törvényes képviselője a gyermek
születésekor és az azt megelőző legalább 1 éve folyamatosan Kislőd község
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkezik, és életvitelszerűen is az újszülöttel együtt Kislődön él.
(2) A természetbeni támogatás a babakelengyét tartalmazza (babaruha, pelenka,
higiéniai eszközök, stb.) értéke gyermekenként 20.000 forint. A babakelengyét a Kislődi

1

(5)

(6)

(6)

Védőnői Szolgálat védőnője állítja össze, a jogosult részére történő átadásáról a
polgármester gondoskodik.
11/B. § (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a kislődi lakóhellyel
rendelkező és életvitelszerűen Kislődön tartózkodó általános- vagy középiskolai
oktatásban a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek
törvényes képviselője számára a beiskolázási terhek csökkentése céljából (települési
beiskolázási támogatás), ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át,
egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 450 %-át.
(2) Az általános iskolai oktatásban a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytató gyermek esetében a támogatás megállapításának további feltétele, hogy a
gyermek az általános iskolai tanulmányait a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézményében folytassa.
(3) A támogatás összege gyermekenként 12.000 forint.
(4) A támogatási kérelmet a tanév kezdetét megelőző július hónap utolsó munkanapjáig
lehet előterjeszteni, amelyhez csatolni kell az egy főre jutó jövedelem igazolásán kívül
az iskolalátogatási igazolást, ennek hiányában az oktatási intézménybe történő felvétel
igazolását."
A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"12. § (4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglaltaktól eltérően legfeljebb 40.000 forint
összegű rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani, ha a kérelmező vagy a
kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő."
A Rendelet 12. § (5) bekezdés c)-d) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
"12. § (5) [A (4) bekezdésében meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában igazoltan:]
c) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék, közös költség tartozás
halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni,
d) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság
megállapításának elhúzódása miatt késik vagy"
A Rendelet 12. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
"12. § (5) [A (4) bekezdésében meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában igazoltan:]
e) önhibáján kívül olyan többletkiadás keletkezett, amelyet viselni önerőből nem tud, és
a kérelmező vagy a családja megélhetését veszélyezteti."
2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után
indult eljárásokban kell alkalmazni.

Somogyi Anna
polgármester

Dobosi Gergely
jegyző
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Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kislőd, 2016. szeptember 28.

Dobosi Gergely
jegyző
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