Bakonybánk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2015. ( II.25.) rendelete
A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról
Bakonybánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7)
bekezdésben,, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
Értelmező rendelkezések
1.§ E rendelet alkalmazásában
a.) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került az a személy, aki:
- személy elleni bűncselekmény áldozata,
- az általa lakott ingatlanát elemi kár érte, melynek következtében ideiglenesen
lakhatatlanná vált, illetve ennek elkerülése érdekében azonnali beavatkozás
szükséges,
- vagy olyan egyszeri kiadásra kényszerül, amely a létfenntartását veszélyeztetné.
b.) tartósan létfenntartási gonddal küzd az a személy, akinek háztartásában az egy főre
jutó jövedelem a kérelem beadását megelőző 3 hónapon keresztül nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át,
c.) időszakosan létfenntartási gonddal küzd az a személy, akinek háztartásában az egy
főre jutó jövedelem a kérelem beadását megelőző hónapban nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át
Eljárási rendelkezések
2.§ (1) Az ellátások iránti kérelmeket a Rédei Közös Önkormányzati hivatal Bakonybánki
Kirendeltségében ( a továbbiakban: hivatal ) lehet benyújtani. A szociális ellátások
igénylését elektronikus úton nem lehet intézni.
(2) A kérelmek benyújtása írásban történhet, melynek tartalmaznia kell rövid indoklást is. A
kérelemhez benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a hivatal ellenőrzi.
(3) A támogatás folyósítása a hivatal házipénztárában történő kifizetéssel vagy a jogosult
közvetlen költségeinek átvállalásával történhet, ha az adott ellátást e rendelet másképp
nem szabályozza.
Települési támogatás rendkívüli élethelyzet támogatására

3.§ (1) Önkormányzati támogatás rendkívüli élethelyzetre való tekintettel akkor állapítható
meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak
160 %-át. A segély összege esetenként a 10.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.
1.számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
Visszatérítendő települési támogatás rendkívüli élethelyzet támogatására
4.§ (1) A kérelmező évente legfeljebb 1 alkalommal – az (1) bekezdésben írtakra tekintet
nélkül – visszatérítendő települési támogatásban részesíthető – ha átmeneti, nehéz
helyzetének javítása más módon nem biztosítható – kamatmentes kölcsön formájában,
melynek összege háztartásonként legfeljebb 20.000,- Ft-ig terjedhet. A megállapított
támogatást 5 hónap alatt kell visszafizetni.
A kérelmet az 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A visszatérítendő települési támogatás a rendkívül súlyos élethelyzetbe – különösen
tartós betegség, elemi kár, baleset, bűncselekmény áldozata - került kérelmező esetében
50.000,- Ft-ig terjedhet. A megállapított támogatást 5 hónap alatt kell visszafizetni,
különös méltánylást érdemlő esetben a visszafizetés határideje 10 hónapig terjedhet.
(3) Amíg a (3)-(5) bekezdés szerint folyósított visszatérítendő települési támogatást a
támogatott nem fizeti maradéktalanul vissza, addig újabb visszatérítendő települési
támogatás részére nem állapítható meg.
Települési támogatás gyermek születésére
5.§ (1) Jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül gyermekenként 10 000,- Ft települési támogatás
illeti meg a gyermeket szülő anyát. A kérelmet a 3. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani a gyermek születését követő 30 napon belül a
Rédei közös Önkormányzati hivatal Bakonybánki Kirendeltségébe. A határidő
jogvesztő.
Települési támogatás temetési költségek enyhítésére
6.§ (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési
támogatás állapítható meg A települési támogatás összege esetenként 10 000,-Ft. A
kérelmet a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A temetési
számla eredeti példányát a kérelemhez kell csatolni.
Települési támogatás szociális tűzifa juttatásra
7.§ (1) Szociális célú tűzifa támogatás célja, hogy a támogatás a szociálisan rászorulóknak
fűtéssel kapcsolatos kiadásait csökkentse. A szociális célú tűzifa támogatás mértéke az
adott évre vonatkozó, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM rendelet szerinti pályázaton elnyert
mennyiség mértékig terjed.
(2) Az Önkormányzat évente egy alkalommal tűzifa támogatást nyújt, Bakonybánk
községben lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorultak számára. A támogatás elbírálása
az (1) bekezdésben foglalt BM rendelet szerinti feltételek továbbá a jövedelmi viszonyok
figyelembevételével történik.

(3) A szociális célú tűzifa támogatási kérelem beadására tárgyév november 15. és december
15. napja között van lehetőség. A kérelmet az 5. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők
jövedelméről szóló igazolásokat.
(4) A (3) bekezdésben írt beadási határidő jogvesztő.
(5) A támogatás legfeljebb háztartásonként 5 m3 tűzifa. A Képviselő-testület a jogosultságról
a támogatás mértékéről a kérelem beadásának határidejét követő testületi ülésén határoz.
Települési támogatás beiskolázási költségekhez
8.§. (1) A beiskolázási költségekhez nyújtható települési támogatás célja, hogy a támogatás a
gyermeket gondozó családnak a gyermek iskolai tanulmányaival kapcsolatban jelentkező
többletkiadásához részben hozzájáruljon.
(2) Az Önkormányzat évente egy alkalommal, jövedelemhatártól függetlenül beiskolázási
támogatást nyújt, Bakonybánk községben lakóhellyel rendelkező, középiskola vagy
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója részére, azzal a
feltétellel, hogy nem részesül vagy részesült más, beiskolázással kapcsolatos támogatási
formában. E támogatási formában nem részesülhet az sem, aki Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázatban vagy Arany János Tehetséggondozó programban vesz részt.
(3) A támogatáshoz a szülő vagy más törvényes képviselő a tanulói, hallgatói jogviszonyt
köteles igazolni, továbbá nyilatkozni a (2) bekezdésben írt kizáró feltételről. A kérelmet
az 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem és az
igazolás beadására tárgyév október 15.napjáig van lehetőség.
(4) A (3) bekezdésben írt beadási határidő jogvesztő.
(5) A támogatás legkisebb összege 1000-Ft, legmagasabb összege 10.000.-Ft. A kérelemről,
a Képviselő-testület október 15. napját követő testületi ülésén határoz.
Szociális étkeztetés
9.§ (1) Az étkeztetést a rászorult szóbeli, vagy írásbeli kérelme alapján a feladat ellátási
megállapodás körében biztosítja az önkormányzat. Az ellátások igénybevétele, illetve
megszüntetése iránti kérelmet a Hivatal kell benyújtani.
(2) Az Sztv. 62. § ( 1 ) bekezdése alapján étkeztetésre jogosult, aki:
a.) 65. életévét betöltötte, vagy
b.) korhatárra tekintet nélkül, akinek
ba.) egészségi állapota , vagy
bb.) fogyatékossága , vagy
bc.) pszichiátriai betegsége, vagy
bd.) szenvedélybetegsége vagy
be.)hajléktalansága
indokolja.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról
- részben vagy teljesen - gondoskodni nem tud.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

