Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.27.)
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló
11/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete módosításáról
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Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a
továbbiakban: Sztv.) 132. § (4) bekezdése g) pontjában és a 140/R. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 11/2013.
(VIII.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„4. § A szociális ellátási formák tekintetében a
a) Képviselő-testület dönt
Ápolási díj – méltányossági
b) Polgármester dönt
ba) Önkormányzati segély
bb) Közgyógyellátás – méltányossági
bc) Szülési segély
bd) Köztemetés
be) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások – étkeztetés, házi
segítségnyújtás
c) Jegyző dönt
ca) Aktív korúak ellátása
caa) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
cab) Rendszeres szociális segély
cb) Normatív lakásfenntartási támogatás”
2. § (1) A Rendelet „7. Átmeneti segély” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„ 7. Önkormányzati segély”
(2) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Önkormányzati segélyben kell részesíteni kérelemre azt a személyt:
a) akinek 1 főre számított havi nettó családi jövedelme az ÖNYLÖnek 130 %-át nem haladja meg,
b) egyedül élő esetén az 1 főre számított havi családi jövedelme az
ÖNYLÖ-nek 150 %-át nem haladja meg.”
(3) A Rendelet 10. § (2) bekezdésében az „átmeneti segély” szövegrész helyébe
„önkormányzati segély” szöveg lép.

3

(4) A Rendelet 10. § (4) bekezdésében az „átmeneti segély” szövegrész helyébe
„önkormányzati segély” szöveg lép.
3. § (1) A Rendelet „9. Temetési segély” alcíme hatályát veszti, az ezt követő alcímek számozása egyel csökken.
(2) A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A Képviselő-testület az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
való hozzájárulásként önkormányzati segélyt állapít annak a
hozzátartozónak, aki a temetésről gondoskodott
a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b) tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek
viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,
és akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő
személyek figyelembe vételével számított, 1 főre jutó havi nettó
jövedelme nem haladja meg az ÖNYLÖ 300 %-át .
(2) Homokbödögén a szokásos legolcsóbb temetés összege: 100.000,- Ft.
(3) Az (1) bekezdésbe foglalt önkormányzati segély iránti kérelmet a
haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a
Hivatal homokbödögei kirendeltségén.
(4) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell:
a) a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben nem a haláleset
helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik az
önkormányzati segélyt,
b) temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy az egy háztartásban élő
családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát.
(5) Az (1) bekezdésbe foglalt önkormányzati segély megállapításával
kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.”
4. § (1) A Rendelet 13. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (2)

A Képviselő-testület kérelemre, méltányosságból közgyógyellátási
jogosultságot állapíthat meg minden Homokbödögén állandó
lakóhellyel rendelkező lakó részére, aki szociálisan rászorult és
gyógyító ellátása költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása
veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.”

(2) A Rendelet 13. §-a a következő bekezdéssel egészül ki:
„(5)

A (2) bekezdésbe foglalt méltányossági közgyógyellátás
megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.”
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5. § E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Homokbödöge, 2013. december 16.

Farkas Árpád
polgármester

Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2013. december 27.
Homokbödöge, 2013. december 16.

Kelemen László
jegyző

