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Kemenesmihályfa Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról
Kemenesmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról
Kemenesmihályfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1)
bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 92. § (1), (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kemenesmihályfa község közigazgatási területén lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személyekre az Szt. 3. § és 4. §-ának figyelembe vételével.
2. Hatásköri rendelkezések
2. § A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátások közül a temetéshez kapcsolódó
és a gyermekszületéshez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás megállapítását a polgármesterre
ruházza át.
3. Az ellátások igénylésének, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános
szabályai
3. § A képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátás iránti kérelmeket a Nagysimonyi
Közös Önkormányzati Hivatal Kemenesmihályfa Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) kell
előterjeszteni e rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon.
4. § (1) A kérelmező köteles a jogosultság megállapítása érdekében a jövedelemnyilatkozatában
feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának megfelelő igazolást benyújtani, az alábbiak szerint:
a)
a keresőtevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelméről munkáltatói igazolást;
b)
rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra
vonatkozóan a folyósító szerv igazolását, pénzintézeti számlakivonatot, postai
kézbesítési szelvényt;
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c)
a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségének igazolását a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján folyósított pénzbeli ellátásról a kérelem
benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmére vonatkozóan;
d)
a nyugdíjakról és egyéb járadékokról a folyósító szerv igazolását a havi teljes
összegről, a tárgyhavi vagy előző havi igazolószelvényt és a nyugdíjas igazolvány
fénymásolatát, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén pénzintézeti
számlakivonatot;
e)
a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői
tevékenységből származó jövedelemről az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja és a (3)
bekezdés szerinti nyilatkozatot;
f)
az alkalmi munkából származó jövedelem esetében a kérelem benyújtását
megelőző tizenkét hónap jövedelmére vonatkozó nyilatkozatot és az alkalmi
munkavállalói könyv másolatát, egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem
esetében az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény mellékletét
képező munkaszerződés másolatát;
g)
a tartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző havi összeg átvételéről szóló
iratot vagy elismervényt, postai feladóvevényt, pénzintézeti számlakivonatot vagy a
szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a teljes bizonyító erejű
magánokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet;
h)
az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a kérelem benyújtását
megelőző hónapra vonatkozóan a postai kézbesítési szelvényt, átutalási folyószámlára
utalás esetén a pénzintézeti számlakivonatot;
i)
a családi pótlékról a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a
folyósító szerv igazolását vagy postai kézbesítési szelvényt vagy átutalási
folyószámlára utalás esetén pénzintézeti számlakivonatot;
j)
az ösztöndíj összegéről a kérelem benyújtását megelőző hónapra
vonatkozóan a folyósító szerv igazolását.
(2) Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a kérelem alapját
szolgáló tények igazolására:
a)
hat hónapnál nem régebben történt elemi kárról a tűzoltóság
által
kiadott „Műszaki/mentési jelentés” másolatát;
b)
betegségről vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményi ellátásáról hat
hónapnál nem régebbi háziorvosi, vagy szakorvosi igazolást;
c)
hat hónapnál nem régebben történt bűncselekmény elkövetéséről a
rendőrségi feljelentés másolatát;
d)
a temetéshez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a
kérelemhez csatolni kell a temetési költségről a kérelmező vagy a vele azonos
lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére - a temetési szolgáltatást végző szerv által kiállított számla eredeti példányát.
e)
a gyermekszületéshez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás igénylése
esetén a kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és a
lakcímet tartalmazó hatósági igazolványok másolatát.
(3)
A jegyző a döntés-előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről, életkörülményeiről
környezettanulmányt készíthet, az ellátás jogosultsági feltételeinek fennállását pedig jogosult
ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már
nem állnak fenn, az ellátás megszűntetése iránt intézkedik.
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(4) A megállapított ellátás összegének kifizetéséről, utalásáról a jegyző gondoskodik a határozatban
megjelölt személy részére. A kifizetés történhet bankszámlára utalással, házipénztárból történő
kifizetéssel vagy postai úton.
(5) Az ellátás felhasználását a jegyző ellenőrzi, ennek keretében kötelezheti a kérelmezőt, hogy a
támogatás felhasználását igazoló számlát mutassa be a támogatás felhasználását követő 30 napon
belül.
4. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
5. § A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban
az Szt. 17. §-a az irányadó.
II. FEJEZET
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK
Rendkívüli települési támogatás
6. § (1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen

a. annak a személynek, aki önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud
gondoskodni, vagy betegsége miatt megélhetését veszélyeztető mértékű gyógyszerkiadása merült
fel,
b. annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került
c. annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.
d. a település lakójaként anyakönyvezett újszülött gyermek szülője részére, amennyiben mindkét szülő
vagy a gyermeket egyedül nevelő szülő Kemenesmihályfa területén rendelkezik állandó bejelentett
lakcímmel valamint életvitelszerűen is Kemenesmihályfa község településen él. A támogatás
folyósítása esetén a jogosult családnak további 5 évig fenti feltéteknek meg kell felelnie, ellenkező
esetben a támogatást egy összegben vissza kell fizetni az önkormányzat részére.
7. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg
a. a 6. § (1) bekezdés a) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130
%-át, egyedül élőnél pedig annak 200 %-át,
b. a 6. § (1) bekezdés b) és d) pontjában megjelölt esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 400 %-át.
c. a 6. § (1) bekezdés c) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300
%-át, egyedül élőnél pedig annak 350 %-át,
8. § (1) A rendkívüli települési támogatás összege egy naptári évben nem haladhatja meg

a. a 6. § (1) bekezdés a) és c) és d) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át,
b. a 6. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400 %-át.
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(2) Ha a rendkívüli települési támogatást közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a segély
közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is folyósítható.
9. § (1) A 6. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a rendkívüli települési támogatás
összege 20.000,- Ft.
(2) A 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a települési támogatást a temetés napját követő 30
napon belül lehet igényelni.
10. § A 6. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a rendkívüli települési támogatás
összege 20.000,-Ft
Helyi támogatás
11. § (1) Visszatérítendő kamatmentes kölcsön formájában helyi támogatásra jogosult az a
házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy, akinek
családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300 %-át, valamint Sztv. szerinti vagyonnal nem rendelkezik és a támogatással
érintett ingatlan lesz az első lakástulajdona.
(2) Visszatérítendő kamatmentes kölcsön a település területén a tárgyévet megelőző év január 1-jét
követően történő lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtható.
(3) Nem részesülhet helyi támogatásban az a személy, akinek a tulajdonában lévő ingatlanon
közüzemi díjhátralék áll fenn.
12. § (1) A támogatás iránti kérelem tárgyév június 1. napjáig terjeszthető elő a jegyzőnél.
Amennyiben a tárgyévi költségvetési rendeletben helyi támogatásra tervezett összeg maradványa a
kérelmek elbírálását követően meghaladja a 150.000,- Ft-ot, augusztus 1. napjáig újabb kérelem
terjeszthető elő.
(2) A helyi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell

a. a jogerős építési engedély vagy az adásvételi szerződés hiteles másolatát,
b. a kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyairól szóló igazolást, illetve nyilatkozatot,
c. a közüzemek (vezetékes ivóvíz-szolgáltató, gázszolgáltató, elektromos áramszolgáltató) igazolását
arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek díjhátraléka nem áll fenn.

13. § (1) A helyi támogatás összege nem haladhatja meg a 150.000,- Ft-ot.
(2) A kölcsön visszafizetéséig az Önkormányzat jelzálogjogot jegyez be az ingatlanra.
(3) Az ingatlan eladása esetén a fennálló hátralékot a támogatott egy összegben köteles
visszafizetni.
III. FEJEZET
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Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
14. § (1) Az önkormányzat a családsegítéshez és a házi segítségnyújtáshoz való hozzáférést a
Pápoci Szociális Intézményfenntartó Társulással (9515 Pápoc, Arany J. u. 3.) kötött megállapodás
alapján, az étkeztetést saját hatáskörben biztosítja.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele önkéntes.
(3) A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást a Pápoci Szociális Intézményfenntartó
Társulás közreműködésével biztosítja.
(4) A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakat és
az igénylés módját külön rendeletben szabályozza.
15. § A polgármester külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi
segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az
ellátás elmaradása veszélyezteti.
IV. FEJEZET
Záró rendelkezések
16. § (1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kemenesmihályfa község
Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról és a gyermekek védelméről
szóló 9/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete.
(3) Jelen rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
Kelt: 2015. február 20.

Takács Balázs
polgármester
Kihirdetve: Kemenesmihályfa, 2015. február 20.

Fehér Viktória
jegyző

Fehér Viktória
jegyző
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Csatolmányok
Megnevezés

1. sz. melléklet

méret
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