Egerbakta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III.27.)
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról
Pénzbeli szociális ellátások
Eseti jellegű rendkívüli települési támogatás
Alkalmanként, eseti jelleggel, legfeljebb 10.000 Ft összegű, rendkívüli települési támogatás
állapítható meg annak a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került
személynek, aki az Szt. 45.§ (4) bekezdésben felsorolt valamely körülmény miatt egyszeri
anyagi segítségre szorul, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló személy esetén 200
%-át.
A támogatási igény a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be az Egerbaktai
Közös Önkormányzati Hivatalnál.
Időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás
Az Szt. 45.§ (4) bekezdésben felsorolt valamely körülmény miatt időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzdő személy részére havi rendszerességgel, legfeljebb egy év
időtartamra időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás állapítható meg, amennyiben
vagyonnal nem rendelkezik, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át
A támogatás összege legfeljebb 5.000 Ft/hó.
A támogatási igény a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be az Egerbaktai
Közös Önkormányzati Hivatalnál.
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások
részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaikhoz
nyújtott hozzájárulás. A támogatás szempontjából a lakás fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásnak minősül a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és
a szemétszállítás díja, az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete és a
tüzelőanyag költsége.
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást kell megállapítani az alábbi
feltételek együttes fennállása esetén:





a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
a felsorolt költségek valamelyikét a közműszolgáltató által a nevére kiállított
számlával igazolható módon a kérelmező viseli,
a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és
a háztartásban együtt élők egyikének sincs az Önkormányzattal szemben lejárt
esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása.

A támogatás további feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a
lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesítse:








az általa lakott ingatlan udvarán rendelkezzen egy db rendeltetésszerűen használt
szeméttároló edénnyel, továbbá gondoskodjon
a lakáshoz tartozó udvar rendben tartásáról, különös tekintettel az ott található szemét
és lom eltávolítására,
az ingatlanhoz tartozó kert és udvar tisztántartásáról, gaz-, valamint rágcsálómentesítéséről, az allergén növények irtásáról;
az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének tisztán tartásáról, szemét- és
gyommentesítéséről, téli időszakban síkosság mentesítéséről,
az ingatlanon található ház külső karbantartásáról, a szükséges állagmegóvási
munkálatok elvégzéséről,
a házban található helyiségek, az udvaron található illemhely tisztán, emberi
tartózkodásra alkalmas állapotban tartásáról.

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás havi összegét az alábbi táblázat
alapján kell megállapítani:
egy főre jutó jövedelem az öregségi
a támogatás havi összege
nyugdíjminimum %-ában
0 – 50 %
51-100 %
101-150 %
151-200 %
201-250 %

8.000 Ft
6.000 Ft
5.000 Ft
4.000 Ft
2 500 Ft

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást egy évre kell megállapítani.
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző
személy települési támogatása
Települési támogatás állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak, aki a l8. évét
betöltött, önmaga ellátására képtelen, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, ha a
kérelmező rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik és családjában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg
A támogatás határozatlan időre szól, indokolt esetben – pl. ha az ápolt önmaga ellátására
képtelen állapota csak időszakosan áll fenn - határozott időre is megállapítható. A határozott
idejű támogatás három hónapnál rövidebb nem lehet.
A támogatás összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80
%-ával egyezik meg.
A támogatást a jogosultsági feltételek fennállása esetén a rendelet melléklete szerinti kérelem
benyújtását követő naptól kell megállapítani.

Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás
Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatásra jogosult az az Egerbaktai
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Egerbaktai lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkező elhunyt hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodik.
A temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás összege 6.000,- forint
A temetési költségek mérséklésére irányuló települési támogatás kérelmet a rendelet 4. számú
mellékleten lehet benyújtani.
Tanévkezdési támogatás
Az egerbaktai állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt lakók, iskola látogatási
igazolással igazoltan nappali tagozatos oktatási intézménybe járók, a tanévkezdéshez,
kérelemre, jövedelem vizsgálat nélkül egyösszegű pénzbeni támogatásban részesülnek
az alábbiak szerint:




óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermek részére 5 000,- Ft
alap- és középfokú nappali tagozatos iskolai jogviszonnyal rendelkező
részére 10 000,- Ft
nappali
tagozatos
felsőfokú
oktatási
intézményi
jogviszonnyal rendelkező részére 20 000,- Ft

A Képviselő-testület az egerbaktai állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó,
alap- és középfokú nappali tagozatos iskolai oktatásban résztvevő tanulók részére,
jövedelem vizsgálat nélkül helyközi bérlettérítési támogatást. nyújt.
Bérlettérítésre, az adott év szeptember 30-ig benyújtott kérelmezők a teljes tanévre, az azt
követően, de legkésőbb . november 30-ig beérkező kérelmek az elbírálást követő hó 1-től
jogosultak.
Képviselőtestület dönt



másodfokon a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatai ellen benyújtott
fellebbezésekről,
a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző
személy települési támogatásának megállapításáról.

A polgármester dönt





eseti és időszakos jellegű rendkívüli települési támogatásról,
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatásról,
temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatásról,
köztemetés megállapításáról.

Az eljárás illetékmentes, az általános ügyintézési határidő 60 nap.

