CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi
rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati rendelet
módosításáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§-ának (1)
bekezdésében, 26.§-ában, 32.§-ának (3) bekezdésében, 38.§-ának (9) bekezdésében, 45.§ (1)
bekezdésében, 46.§-ának (1) bekezdésében, 50.§-ának (3) bekezdésében, 58/B.§-ának (2)
bekezdésében, valamint 92.§-ának (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013.(XI.22.)
önkormányzati rendelet (A továbbiakban: Rendelet) módosítás tárgyában az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§ A Rendelet 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"11. Lakásfenntartási támogatás
13.§ (1) A normatív lakásfenntartási támogatásra a Szt. 38.§ (2)-(8) bekezdésében
meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2)A közüzemi díjak és a fogyasztás mértékét a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző
1 hónap számláival, illetve ha ezek nem állnak rendelkezésére, a szolgáltatótól beszerzett – a
kérelmet megelőző 1 hónap fogyasztásáról szóló – igazolással, vagy végszámlával kell
igazolnia."

2.§ A Rendelet 15.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"13. Önkormányzati segély
15. § (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli helyzetbe került,
létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére, a válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokra – vagy a gyermek hátrányos helyzete
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miatt anyagi támogatásként önkormányzati segélyt nyújt. Az önkormányzati segélyre való
jogosultság megállapítása iránti kérelmet az 1. mellékleten kell benyújtani.
(2) Létfenntartást veszélyeztető körülmény akkor áll fenn, ha a kérelmező családjában a
kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi kiadások (közüzemi díjtartozás: vezetékes gáz,
áram,
vízhasználati,
szemétszállítás),
lakbér,
hitelintézettel
kötött
lakáscélú
kölcsönszerződésből fennálló részlet a család összjövedelmének 60%-át meghaladják.
Amennyiben a háztartásban a kérelmezőn és családján kívül más személy vagy személyek
élnek, akkor a közüzemi kiadások a háztartásban élőkkel arányosan vehetők figyelembe.
3.§ A Rendelet az alábbi 15/A.§-al egészül ki:
"15/A. § (1) Önkormányzati segélyben részesíthető hivatalból vagy kérelemre az a személy,
akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő személy esetében a 150%-át.
(2) Az (1) bekezdésen túl önkormányzati segélyben részesíthető – a temetés napját követő 3
hónapon belül benyújtott kérelem alapján – az az elhunyt személy eltemettetéséről
gondoskodó – Cece Nagyközségben bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező –
kérelmező.
(3) Az a tulajdonos, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme a 16. § (1) –(2)
bekezdésében meghatározott mértéket meghaladja és különösen elemi kár, tűzeset okozta
rendkívüli élethelyzetbe került, az általa lakott lakása az elemi kárra, vagy tűzesetre
visszavezethető okból megsemmisült, lakhatatlanná vált, vagy súlyos mértékben
megrongálódott egy főre számított családi jövedelmétől függetlenül, kárának enyhítésére
évente legfeljebb egy alkalommal a polgármestertől kérheti önkormányzati segély
megállapítását.
(4) A polgármester a 15/A. § (3) bekezdés szerinti hatáskörében és esetekben legfeljebb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszereséig terjedő összegű önkormányzati
segélyt állapíthat meg.
(5) Nem nyújtható önkormányzati segély annak a személynek
a) aki önhibájából, vagy életvitele miatt került nehéz anyagi helyzetbe, helyzetének javítására
lehetősége lett volna, de azt saját hibájából elmulasztotta.
b) aki az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik
c) aki a 15/B. § (2) – (4) bekezdéseiben meghatározott alkalommal már részesült
önkormányzati segélyben.
d) aki a 15/A. § (2) bekezdése szerinti kérelme szerint elhunyt személy eltemettetéséről
gondoskodott, azonban az elhunyt járadékban részesülő hadirokkant volt és a kérelmező
hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban
részesült."
4.§ A Rendelet az alábbi 15/B.§-al egészül ki:
"15/B. § (1) Az önkormányzati segély alkalmanként megállapítható összege - a 15/A. § (4)
bekezdésében és a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb havi összegének 150 %-át.
(2) Önkormányzati segélyben egy naptári éven belül az a személy és a vele együtt lakó közeli
hozzátartozó, aki lakásfenntartási támogatásban és aktív korúak ellátásában nem részesül,
együttesen legfeljebb négy alkalommal - bele nem értve a 15/A. § (2) bekezdésében
meghatározott esetet - kaphat önkormányzati segélyt, melyek együttes összege nem haladhatja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb havi összegének ötszörösét.
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(3) Egy naptári éven belül, a jogosultság fennállásának időtartama alatt együttesen legfeljebb
két alkalommal részesülhet önkormányzati segélyben az a személy - és a vele együtt lakó
közeli hozzátartozó -, aki az Szt. 33. § (1) alapján aktív korúak ellátására jogosult és
lakásfenntartási támogatásban is részesül.
(4) A 15./A § (2) bekezdésében foglalt esetben az önkormányzati segély mértéke a helyben
szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a.
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a rendelet 2. melléklete tartalmazza."
5.§ A Rendelet az alábbi 15/C.§-al egészül ki:
"15/C. § (1) Az a személy, akinek létfenntartása tartósan veszélyeztetve van és semminemű
rendszeres ellátásban nem részesül, kérelmére folyamatos önkormányzati segélyben
részesíthető.
(2) Az önkormányzati segélyre vonatkozó egyéb rendelkezések a folyamatos önkormányzati
segélyre is alkalmazandók."
6.§ A Rendelet 16.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"16. § (1) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére való tekintet nélkül is köteles a
rászorulóknak önkormányzati segélyt nyújtani, ha a késedelem életét, testi épségét
veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az önkormnyzati segély összegét a hatáskörrel
rendelkező és illetékes szervtől az értesítéssel egyidejűleg vissza kell igényelni."
7.§ A Rendelet 18.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"18.§ (1) Az önkormányzati segély akkor állapítható meg természetbeni ellátásként, ha az
Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a
tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott,
valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás."
8.§ A Rendelet 19.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"17. Közgyógyellátás
19.§ (1) Közgyógyellátásra jogosult a Szt. 50.§-ának (1)-(2) bekezdésében foglaltakon
túlmenően az a szociálisan rászorult személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító
ellátásnak a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25%-át meghaladja, feltéve, hogy a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át.
(2) A közgyógyellátási ügyekben benyújtott kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe
tartozik."
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9.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
10.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
11.§ (1) Ez a rendelet 2014. január 01. nap lép hatályba. A rendelet helybe szokásos módon
történő kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Varga Gábor
polgármester

Albert Zsuzsanna
jegyző

Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Cece, 2013. december 30.

Albert Zsuzsanna
jegyző
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1. melléklet a 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Kérelem önkormányzati segély megállapítása iránt
Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve:
.................................................................................................................................................................
Születési neve: ...................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................................
Lakóhely: .............................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
Kérelmező közös háztartásban élők adatai:

Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)

Családi kapcsolat
megnevezése

Születési helye, év,
hónap, nap

Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem
rendelkezik,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
Az ellátást azért kérem, mert létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültem, mert:

Időszakosan létfenntartási gondokkal küszködök, mivel:

Indokaim a kért igényre vonatkozóan:
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c) Jövedelmi adatok
A jövedelem típusa
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből
származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Dátum: ................,……...... (év)..................... (hó) ............ (nap)
……………………………
kérelmező aláírása
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2. mellékelte a 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelethez

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költség 135.000.-forint

