Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.30.)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról
szóló 5/2011. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g.) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint rendelkezik.

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011.(IV.04.) önkormányzati
rendelete (továbbiakba „R”) az alábbi 13/A. §-al egészül ki.

Önkormányzati segély
1.§
(1) Az önkormányzati segély megállapítására a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szól 1993. III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 45.§-ban meghatározott
feltételek fennállása esetén az érintett kérelmére kerül sor.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén, továbbá időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy alkalmanként legfeljebb 50.000.Ft-ig
terjedő összegben önkormányzati segélyben részesülhet, amennyiben az Sztv. szerint
vagyonnal nem rendelkezik és családjában az egy főre számított havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül
álló személy esetében 200%-át.
(3) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó önkormányzati segélyre az a személy
jogosult, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét és az eltemettető
rábakecöli lakóhellyel rendelkezik. A segély összege ezen jogcímen 15.000.Ft.

(4) A 18. életévét be nem töltött gyermek részére egy naptári éven belül gyermekenként
legfeljebb két alkalommal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek esetén legfeljebb egy alakalommal nyújtandó önkormányzati segélyre az a
személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül álló
személy esetében 200%-át és a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül.
A segély összege ezen jogcímen gyermekenként legfeljebb 8.000.Ft/alkalom.
(5) Különös méltánylást érdemlő esetben a rendkívüli élethelyzetbe került személy
részére jövedelmére tekintet nélkül évente legfeljebb egy alkalommal önkormányzati
segély folyósítható legfeljebb 50.000. Ft összegben.
(6) Az önkormányzati segély indokolt esetben természetbeni ellátás formájában is
nyújtható.
(7) Kivételesen indokolt esetben kötelezhető a támogatást igénylő arra, hogy a segély
összegét a határozatban kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel.
(8) Az önkormányzati segély megállapítására a képviselő-testület jogosult.

. Az

önkormányzati segély a jogerős döntést követő 3 napon belül a Beledi Közös
Önkormányzati Hivatal házipénztárából kerül kifizetésre.
(9) Az önkormányzati segély célszerinti felhasználását a Közös Önkormányzati Hivatal a
Beledi Egyesített Szociális Központ Családsegítő Szolgálata útján esetenként
ellenőrzi.
(10) A nevelési oktatási intézmény, a gyámhatóság, tovább más családvédelemmel
foglalkozó intézmény javaslatára nyújtott önkormányzati segély felhasználását a
Közös Önkormányzati Hivatal a Beledi Egyesített Szociális Központ Gyermekjóléti
Szolgálata útján esetenként ellenőrzi.
Az „R” az alábbi 13/B. §-al egészül ki

Tűzifa természetbeni juttatása
2.§
(1) A Képviselő-testület a szociálisan rászorulók részére fűtéshez tűzifa természetbeni
juttatást biztosít a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI.28.) BM. rendeletben megállapított
mennyisség erejéig.
(2) Tűzifa biztosítható annak a személynek, akinek a háztatásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át és a lakásban a fával fűtés biztosított.
(3) Tűzifa természetbeni juttatása iránti igényt a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalhoz
lehet benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon.

Záró rendelkezés
3.§
Ezen rendelet 2014. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. (IV.04.)
önkormányzati rendeletének 13.§-a és 14.§-a, továbbá a 10/2004. (VII.19.) önkormányzati
rendelet 5.§-a hatályát veszti.
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Záradék:
Ezen rendelet kihirdetése 2013. december 30-án megtörtént.
Rábakecöl, 2013. december 30.
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