Mátramindszent Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
……./2013 (…) önkormányzati rendelete
A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a
Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
rendeletek módosításáról

Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ban
kapott fölhatalmazás alapján a szociális ellátások szabályozásáról szóló 4/2008
(VI.13.) rendeletét (továbbiakban Szr.) valamint a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 2/2003 (II.26) Ör. rendeletét (továbbiakban Gyr) az alábbiak
szerint módosítja.
1.§
Az Szr. 3. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:
,,3.§ Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a, ) aktív korúak ellátását,
b,) önkormányzati segélyt
állapít meg.
2.§
Az Szr. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.
Önkormányzati segély
6 § (1) az önkormányzati segély célja szerint lehet
a) krízis helyzetet kezelő segély
aa) egészségügyi kiadások támogatása
ab) élelmiszer kiadások támogatása
ac) iskoláztatási támogatás
ad) utazási támogatás
ae) elemi kár enyhítése
b) temetési segély
(2) az önkormányzati segély iránti kérelmeket átruházott hatáskörben a
polgármester bírálja el

(3) az önkormányzati segélyeket legkésőbb a megállípítást követő 8.
napon ki kell fizetni, teljesíteni
3. §
Az Szr. 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép.
Temetési segély
8 § (1) temetési segély annak állapítható meg, aki a meghalt 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
2) a temetési segély akkor állapítható meg, ha az egy főre jutó havi családi
jövedelem határ nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 8-szorosát
3) a helyben szokásos legolcsóbb temetés koporsós temetés esetén
100.000 Ft, urnás temetés esetén 80.000 Ft.
4) a temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a
temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát,
melyről másolat készül.
4. §
Az Szr. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép.
Egészségügyi kiadások támogatása
15 § (1) Az ellátás annak állapítható meg, akinek eseti, jelentős mértékű
gyógyszerköltsége merül fel, vagy akinek az OEP által nem támogatott
gyógyászati segédeszközre van szüksége és közgyógyellátási igazolvánnyal nem
rendelkezik.
(2) Az ellátás megállapításának feltétele, hogy az egy főre számított
családi jövedelem nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-nál.
(3) A támogatást egyszeri segélyként kell megállapítani melynek
összege……. Ft nál kevesebb és …….Ft nál magasabb nem lehet.
(4) A támogatás felhasználásáról a támogatás kézhezvételét követő 15
napon belül kell elszámolni a számla bemutatásával. Elszámolás hiányában
további egészségügyi kiadás támogatása nem állapítható meg.

5.§
Az Szr kiegészül az alábbi 15/A §-al
Élelmiszer kiadások támogatása
15/A (1) Élelmiszer kiadások támogatásában részesülhet, aki az élelmiszer,
étkeztetés hiányában létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került és esetében
az egy főre számított havi családi jövedelem határ nem magasabb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-nál.
(2) A támogatást Erzsébet-utalvány formájában kell megállapítani,
egyszeri összege ……..Ft-nál kevesebb és ………….Ft-nál magasabb nem
lehet.
6§
Az Szr. Kiegészül az alábbi 15/B §-al
Iskoláztatási támogatás
15/B § (1) Az ellátás megállapításának feltétele, hogy az egy főre számított havi
családi jövedelem nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-nál.
(2) Az iskoláztatási támogatást az önkormányzat Erzsébet-utalvány
formájában
nyújtja.
Az
egyszeri
támogatás
legkisebb
összeg
gyermekenként…… Ft legmagasabb összeg …….Ft.
(3) A támogatási kérelmeket augusztus és január hónapban lehet
benyújtani.
7§
Utazási támogatás
Az Szr kiegészül a következő 15/C §-al
15/C § (1) Utazási támogatásban részesülhet, aki alacsony jövedelmének
következtében nem tudja biztosítani a halaszthatatlan ügyintézéshez kapcsolódó
útiköltséget.

(2) Halaszthatatlan ügyintézés lehet: egészségügyi ellátás, munkaügyi
központban történő ügyintézés, okmányirodai és egyéb hivatali ügyintézés,
rendőrségi és bírósági meghallgatás.
(3) Az utazási támogatás feltétele, hogy a támogatott családjában az egy
főre számított családi jövedelem határ nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130 %-nál.
(4) A támogatást egyszeri segélyként kell megállapítani, egyszeri
összege……Ft-nál kevesebb ……..Ft-nál több nem lehet.
(5) A támogatás felhasználásáról a támogatás kézhezvételét követő 15
napon belül kell elszámolni az utazási jegy bemutatásával. Határidőben
benyújtott elszámolás hiányában további utazási támogatás nem állapítható meg.
8. §
Elemi kár enyhítése
Az Szr kiegészül a következő 15/D §-al
15/D § (1) Az önkormányzat az elemi kár enyhítésére a károsult kérelmére a
lakhatási feltételek helyreállítására kamatmentes kölcsönt nyújt, amennyiben a
kérelmező családjában az egy főre számított családi jövedelem nem magasabb
az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 130%-nál
(2) A kamatmentes kölcsön további feltétele, hogy
a, a kérelmezőnek és családjának ne legyen korábbi önkormányzati
szociális, illetve kamatmentes kölcsönből vagy egyéb visszafizetés
kötelezettségből fenn álló tartozása
b, továbbá a család rendelkezzen olyan jövedelemforrással, amelyből a
kölcsön visszafizetése garantálható.
(3) Az elemi kár fennállását az önkormányzati hivatal a helyszínen
ellenőrzi
(4) A kamatmentes kölcsön összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének …….szeresét nem haladhatja meg és a visszafizetés
időtartama legfeljebb ………….hónap lehet. A visszafizetést a támogatási
határozatban foglaltak szerint kell teljesíteni.
(5) A kamatmentes kölcsön a kérelemben megjelölt célra való
felhasználását az önkormányzati hivatal a helyszínen ellenőrzi.
(6) Amennyiben a kölcsön nem a kérelemben meghatározott célra kerül
felhasználásra az önkormányzat elrendeli az azonnali visszafizetését és a
kérelmezőt a további segélyezésből a kötelezettség teljesítéséig kizárhatja.
(7) Az (1)-(6) bekezdésben szabályozott kamatmentes kölcsön
megállapítható a közeli hozzátartozó temetési költségeinek megfizetéséhez is.

Ez esetben a temetési költségeket a temetési számlák, bemutatásával kell
igazolni.
9. §
Az Szr. 27. § helyébe a következő rendelkezés lép
27. § (1) Az önkormányzat közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg
egy év időtartamra annak a szociálisan rászorult személynek, akinek az egy főre
jutó havi jövedelme
- egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 %-át
- több személyes háztartás esetén annak 150 %-át nem haladja meg
- és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át túl lépi.
(2) A méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmeket átruházott
hatáskörbe a polgármester bírálja el.
10. §
Az Szr. 35. § (6) bekezdés „Körjegyzőség Hivatala” szövegrész helyébe a
„Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész kerül.
11. §
Az Szr. 7. §, 9. §, 10. §, 13/B §, 14. §, 16. § - 24.§ , 28. § hatályát veszti
12. §
A Gyr 3. § az alábbiak szerint módosul, illetve (4) bekezdéssel egészül ki
3. § (3) A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az
alábbiak szerint.
a, pénzbeli és természetbeni ellátások
-aa, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
-ab, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
-ac, óvodáztatási támogatás
b, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
-ba, gyermekjóléti szolgáltatás
-bb, gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda
-bc, gyermekétkeztetés

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosításának módja
a,
gyermekjóléti
szolgáltatás
a
Bátonyterenye
Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása (székhelye: 3070 Bátonyterenye
Városház út 2) keretében a Bátonyterenyei Kistérségi Szociális Központ útján
(székhelye: 3078 Bátonyterenye Molnár Sándor út 1-3.)
b, gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda a
Bátonyterenye Kistérségi Óvoda Kerekerdő Tagintézménye (3155
Mátramindszent Rákóczi út 65.)
13. §
Gyr. 7. § feletti címből a ,, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” szövegrész
valamint a 7. § hatályát veszti
14. §
A rendelet 2014. január 7-jén lép hatályba rendelkezései a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
Mátramindszent, 2013. december ………..

Horváth János
Polgármester

Bata József
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2013. december…………..
Bata József
jegyző

