Bodrogkisllalud kiizs6g Onkormdn yzata K6pviself-testiilet6nek
4 12015.(11.2

6.) iinkor miny zati rendelete

a szociflis

juttatrisok rendszer6r6l

(A mddostttisokkal egysdges szerkezetben)

Bodrogkisfalud Onkorminnyzatinak Kdpvisel6-testiilete a szoci6lis igazgatfsroJ. 6s
szoci6lis
ell6t6sokr6l sz6l6 1993,, 6vi III. tdrv6ny 1. $ (2) bekezd6sben, 26. g-6ban, 32. (3)
$
bekezd6sben, 45. $-5ban, 58/B.$ (2) bekezdds6ben 6s l34lq. g-6ban kapott felhatalmazis

alapj6n,

az Alapttirv6nv 32. cikk (2)

bekezd6s6ben meghatfrozott eredeti jogalkot6i

hat6skcir6ben, az Alapttirv6ny 32.

cikk (1) bekezd6s6nek a) pontjriban 6s Magyarorsz6g helyi
cinkorm6nyzatir6l sz6l6 2011. 6vi cLXXXx. Tdrv6ny 23. (5) bekezdds 11. pong6ban
$
meghatfirozott feladatkdrrjben ellitwa, a kcjvetkez6ket rendeli el:

I. Fejezet
Altaldnos rendelkez6sek

1.

A rendelet hatfllva

1.

$ (1) Ha jogszabzily vagy e rendelet m6skdnt nem rendelkezik, a rendelet a hatillya
kiterjed a szocidlis igazg*6sr6l 6s szoci6lis ellSt6sokr6l sz6l6 lgg3.6vi III. tcirvdny (a
tov6bbiakban: Szt.)

3. $

(1)-(3) bekezd6se szerint Bodrogkisfalud Onkorm6nyzata (a

tov6bbiakban Onkormfnyzttt)korigazgat6si teriiletdn lakcimmel rendelkez6l<re.

2. Ertelmez6 ren d elkez6s ek

2.$ (1) E rendelet alkalmazdsihan:

a)

lakcim: a bejelerrtett lak6- vagy tart6zkoddsi hely, melyre

lakcf mnyi lv ilntartts adatu.i ir6nyad6k

b)

a

szem1lyi adat-

6s

;

lak6hely: a polgdrok szem6lyi adatainak 6s lakcim6nek nyilv6ntartdstn6l sz6l6 1992.
6vi LXVI. Trirvdny szerint, annak a lak6snak a cfme, amelyben a polg6r 6l;

c)

tart6zkcrd6si hely: a polgarok szem6lyi adatainak 6s lakcimdnek nyilv6ntartdsdr6l sz6l6

1992.6vi LXVI. T0rv6ny szerint, annak a lak6snak a cime, ahol a polgrir
elhagy6s6nak sz6nd6ka n6lkiil

d)

hozzhtartoz6:

bekezd6s

2.

a

- h6rom h6napnfl
a ktizeli

lak6helye v6gleges

hosszabb ideigtaftozkodik;

.Polgari T<irv6nykdnyvr6l sz6l6 2013.

pontja szerint,

-

hozz6tartoz6,

M

6vi V. t<irv6ny 8:1. g

6lettiirs,

az

(1)

egyenes6gbeli rokon

hdzastfitsa, ahtvastitrs egyenesdgbeli rokona 6s testvdre, 6s testvdr h6zast6rsa;

e)

ktizeli .6ozzdtartctz6: a h(nastfxs, az egyenes6gbeli rokon, az rjr6kbefogadott, a

mostoha- ds kozeli gyermek, az <ircikbefogad6-. A mostoha- 6s a nevel6sziil6 6s a testv6r.

(2) Az (1) bekezd6sben nem szabftlyozott fogalmak tekintet6ben az Szt.4. g rendelkezlsei
az
ir6nyad6k.

:3.

Hatdskiiri

6s

eljfrfsi

rendelkez6sek

3. $ (1) Az e rendeletbem szabdlyozott onkormdnyzati szocidlis fetadat- ds hatdsk,roket
kdpviselftestiilet a szillet<fsi tdmogatds kivdteldvel

a

a

polgdrmesterre ruhdzza. (I )

(2) A Polg6rmester hat6sdgi jogk<ir6ben hozott dclnt6se ellen a K6pvisel6-testtlethez cimzett.
de a Hivatalhoz benyrijtarrd6 illetdkmentes fellebbez6ssel lehet 6lni.

4. $ (1) A

szoci6lis ell6t5s ig6nybev6tel6nek elj6rrisa k6relemre indul, melyhez

formanyomtatvhny

6ll rendelkez6sre. A k6relemhez az egyes ell6t6si formakn6l felsorolt

mell6kleteket 6s nyilatk ozatokat kell csatolni.

(2) Indokolt esetben a hat6skdrrel rendelkezo szeru a kcitelez6 melldkleteken kiviil egy6b, a
k6relem elbirhlttsdhoz sztiks6ges mell6kletek benyrijt6srlt is elrendelheti.

(3) Az e rendeletben szab6lyozott elliltitsok ir6nti kdrelmek
rendelkezik

-

A

ha e rendelet m6sk6nt nem

szem6lyesen a Bodrogkisfaludi K<iz<is Onkormanyzati Hivatalba, vagy postai

fton nyrijthat6ak
(4)

-

be.

szoci6lis e116t6st iig6nyl6 csal6d, illetve haztartds szocidlis helyzet6r6l

- az lrdemi

dtjnt6st el6k6szft6 hivatali egys6g az e rendeletben elSirtak szerint, tovdbb1indokolt esetben a

tdny6llris tiszttnhsa c6ljab6l

- krirnyezettanulm6nyt

k6szithet.

(5) Az e rendeletben sz:ab6lyozott szoci6lis ell6t6sokra val6 jogosults6g elbir1l6oa sor6n a
jdvedelemszdmitdsnillazSzt.l0. $ (2)-(5) bekezddseiben foglaltakazir6nyad6ak.

(6)

A rendelet 8. $ (2.) bekezdds szerint ell6t6si

form6k a Bodrogkisfaludi lakcimmel

rendelkez6 6s dletvitelszeriien is a telepiil6sen 616 szem6lyek rlszdre 6llapithat6ak meg.

5. $ (1) A havi

foly6sitott pdnzbeli ell6tdsok a k6relmez6t a k6relem
benytijt6sa h6napjrinak els6 napjiit6l illetik meg. A jogosults6g megsztintet6se eset6ben a
rendsizeress6ggel

megsziintet6s d6tuma az okot ad6 kdrtilm6ny bekdvetkezteh6napj6nak utols6 11apja.

(2) Az e rendelet alapjiln foly6sftott p6nzbeli ell6t6sra jogosult halSla eset6n a fel nem vett
ell6tdst a vele k<jzds hta:tartilsban eg).utt elt hdzastdrs vagy 61ett6rs, gyermek, unoka, sztil6,
nagysziil6 6s testv6r egym6st k<jvet6 sorrendben veheti fel a hal6l id6pontj6t k6vet6 h6nap
utols6 napjSig.

(3) Az e rendeletben szaltflyozoltpenzbeli ell6t6sok a t6rgyh6napot k6vet6 h6 05-ig kenilnek
foly6sfttisra els6sorban foly6sz6ml tra tlrteno utal6ssal.

$) Az e rendeletben

nem. szabfiyozott k6rd6sekb en az Szt. rendelkez6 sei azir6nvad6ak.

4.

Jogosulatlanul ig6nybe vett elldtis megt6rit6se

6. $ (1) Az Szt. 17. $-barr szabfiyozoftaknak megfelel6en

a

jogosulatlanul 6s rosszhis zemien

igdnybevett ellirt6st az ig<inybevev6 k<jteles visszafizetni.

(2) Indokolt

esetben, imennyiben

a visszaf,rzet6s a kdtelezett meg6lhet6s6t

sirlyosan

veszllyezteti a K6pvisel6-testtilet avisszafrzetdsre kdtelezett dsszeget m6lt6nyossrigb6l

a)
b)
c)

elengedheti,

csdkkentheti,
r6szletekbentdrt6in6megfizet6s6tengeddlyezheti.

5.

Adatkezel6s

7. $ (1) A jegyzo a szoci6lis elliltSsraval6 jogosults6g meg6llapit 6sa, azelllt6s bit6sft6sa,
fenntart6sa 6s rnegsziintet6se c6lj6b6l az Szt.18-19.
$-ban foglaltaknak megfelel6en orsz6gos
6s

helyi nyilv6rrtart6sokat vezet.

(2)

A szoci6lis ell6tdsban r6szesiil6 a jogosults6g felt6teleit drint6 l6nyeges t6nyek,

kdriilm6nyek megv6ltozi*;irt a vdltozds bekdvetkeztet6I szdmitott 15 napon beltil
kdteles az
6nkorm6ny zatnak b ej e I enteni.

6.
8. $ (1) A jogosult

Elldtdsi formrik

rdsz6re jdvedelme kieg6szftdsek6nt, p6tl6sak6nt plnzbeli, illetve

term6szetbeni szoci6lis el.l6t6s nffi that6.

(2) Az Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete szoci6lis r6szorults6g eset6n a jogosult
sz6n6ra

a)

telepiil6si tdmogart6st
aa) laldtatdsi

trfu

no gat6st

ab) gy6 gys zertttmo gatfnt

b)

rendkiviili telepiil5si t6mogatdst
ba) hatdlyon

klvill helyeme (t)

bb) eseti t6mogat6st
bc) krizist6mogat6st
bd) temetdsi tSnnogat6st
be) szilletdsi tdrnogatdst

c)

(l)

kciztemetdst

illlapit meg az Szt. 45. $-6ban 6s 48. $-5ban foglaltak figyelembev6tel6vel, valamint

e

rendeletben meghatdrozoll felt6telek szerint.

(3) A k6pvisel6testi.ilet s:zoci6lis r6szorults6g eset6n a jogosult szdmrfra a jelen rendelet
IV.
fejezete szerinti term6szelbeni ell6t6sokat biztositi a

II. Fejezet
Telepiil6si tdmogatdsok
8. Lakhatfsi tfmogatds

9. $ (1) A k6pvisel6-testtilet lakhat6si t6mogat6s form6j6ban telepiildsi t6mogat6st 6llapit meg
a szocitilisan r6szorult szem6lyeknek az 6ltaluk rakott lak6s vagy nem lak6s c6ljrira szolghl6
helyis6g rendszeres fenntart6si kolts6geinek visel6s6hez.

(2)La\$atdsi tdmogatdsra

a

Bodrogkisfaludi lakcimmel rendelkez6 szem6ly jogosult, akinek

a)

htntartdsban az egy f6re es6 havi jdvedelme nem haladja meg az <iregsdgi nyugdij
mindenkori legkisebb dsszegdnek a220Yo-itt, egyedtil 616 esetdben a250Yo-dt felt6ve, hogy a

(3) bekezd6sben meghatlirozott elismerhet6 lak6sfenntart6si kiad6s havi k6lts6 ee a hi,tartfLs
havi risszj dvedelmdnek a 20Yo- 6t el6ri vagy me ghaladj a

b)
c)

vagyonnal nem rendelkezik 6s
az eintett ingatlanban az alabbi jogcimek valamelyike szerint 6letvitelszenien lakik
ca) rlnkorm 6ny zati b6rlak6s b 6rldj e,

cb) dnkormdnyzati b6rlak6sra lak6shaszn6Iati szerzod6ssel lakrishaszn6l6,
cc) mag6ntulajdonti lakSs tulajdonosa, haszondivez6je,hasznilloja,b6rldje

(3

) Lak6sfenntart6si krilts6gk6nt fi gyelembe vehet6 kiad6sok

a)
b)
c)

lak6stulajdon esetr5n kdz<is k<ilts6g,
dnkorm6nyzati lalds lakb6re 6s

gLz-, 6ram-, viz ds csatornahasznillati, szemetszilllitttsi 6s flit6si

dij

kcilts6ge,

amennyiben a fiitds k<ilts6gei szhml|val nem igazolhat6ak abban az esetben a fiit6s egy havi

kcilts6g6t

a

kdrelmez6 6ltal lakott lak6snagysig m2 6s 250

Ft

szorzata szerint kell

meg6llapitani.

$)

Azigazolt lakiisfenntart6si kcilts6get a kdrelme bead6s6t megeloz1 elozo h6napi, a fiit6si
kdlts6gn6l egy t61i h6nap (december, janu6r, febru6r) (3) bekezd6s szerint meghat6rozott
szrimlfkkal kell igazolni.

10. $. (1)

a.)

A lakhat6si t6mogat6s meg6llapitdsa irSnti kdrelemhez csatolni kell

a kdz<is hfrztartdsban d16 szem6lyek jdvedelemigazolfusdt6s

vagyonnyilatkozat1t

b.) amennyibe:n a k6rehnez6 nem tulajdonosa a lakdsnak, haszn1lat6nak jogcimet igazol6
szerz6ddst, nyilatkozatot,

c.) a lak6sfenntart6si kiaddsok igazolilsiraa 9. $. (3) bekezd6se szerinti sz6ml6km6solat6t
d.) a lak6s alap.rajzdt a m2 felttintet6s6vel
e.) a kd,zcis k6pvisel6 igazolilsirt, a k6z<ls k<ilts6gr6l

(2) A lakhat6si t6mogat6s m6rt6ke a 35.000.- Ft vagy az alatti egy f6re es6 jrivedelem
eset6n
5.000.- Ft 35.000.- Ft-ot .meghalad6 egy fore es6 j<ivedelem eset6n pedig 3.000.- Ft.
(3) A lakhat6si t6mogat6.s ugyanazon lak6s eset6n csak egy jogosult rdszdre 6llapithat6 meg,
fiiggetleni.il a lek6sban 616 szem6lyek 6s hdztartdsokszdmdt6l. Kiilcjn lak6snak kell tekinteni a
b6rletet, alb6rletet 6s ajoger6s bir6i hatfuozattalmegosztott 1ak6s lakr6szeit.

(4) A lakhatdsi t6mogatiisra val6 jogosults6g a k6relem benyrijt6s6nak elsd napj6t6l egy dv
idltartamr a keriil me 96l I ilpit6sra.

(5)

A

lakhat6si t6mogat6s nem 5llapithat6 meg annak, akinek e rendelet hatiilyba l6p6s6t
megel6z6en az 52t..38. $. bekezd6se szerint lak6sferurtartrlsi t6mogat6sra val6 jogosults6g

kertilt megfullapitdsra,

aj

ogosults6g fenn6ll6s6ig

9. Gy6gyszertimogatr{s

11. $. (1)

A kdpvisel6testtilet

gy6gyszert6mogat6s form6j6ban telepi.ildsi t6mogat6st nyrijt a

szoci6lisan rdszorult azonszemdlyek szttmina, akikaz Szt. 50.
$. (1) 6s (2) bekezd6s szerinti
kiizgy6gyelliltasranem jogosultak, de eg6szs6gi Sllapotuk, diagnosztiz6lt kr6nikus betegs6gtik
miatt rendszeres gy6gyszerszeddsre szorulnak.

(2) Gy6gyszettilmogatdsra azok a Bodrogkisfaludon lakcimmel rendelkez6 szem6ly jogosult
akinek a csaladjilban azegy f6re jut6 havi jdvedelem nem haladja meg az 6regs6gi nyugdij
mindenkori legkisebb 6sszeg6nek 200 o -at, egyediil 6116 eset6n

a 250 %o-ifi es a havi

rendszeres gy6gyft6 e116t6s m6rt6ke el6ri vagy meghaladja az dregsdgi nyugdij mindenkori

legkisebb 6sszeg6nek 18 %-6t.
(3) A gy6gyszertdmo gat6s meg6ll apitdsa ir6nti k6rel emhez csatolni kell
a.) a csal6dban 616 szem6lyek jdvedelemigazolisffi

b.)

a gy6gyszettilr 6ltai_ befurazott, a

diagnosztiziit kr6nikus betegs6ghez k6zvetlentil

kapcsol6d6 gy6 gyszereket tartalm az6 hfniorvo si i gazol6st.

(4) E rendelet 6rtelm6tren rendszeres gy6gyszerszed6snek min6si.il a kr6nikus

betegsdg

kapcs6n legaldbb 6 h6napot meghalad6 gy6gyszerszed6s

(5)

A

gy6gyszert6mogat6s m6rt6ke havi 3.000.-

k6relem benyuj

t6s

Fti h6nap, azzal, hogy a jogosults6got

a

6nak h<inapj dt6l kell me g6llapitani.

(6) A gy6gyszert6mogatd.s egy 6v id6tartamra keriil megilllapitdsra, azzal,hogy
amennyiben a
jogosult ezen iditafiam irlatljogosults6got szerez krizgy6gyellffi1sra,
a r6sz6re megrillapitott
gy6gyszert6mogat6st e nerpt6l meg kell sziintetni.
(7) Az ell6t6sban r6szesrill6, amennyiben akdzgy6gyellfitdsraval6 jogosults6got
szerezkcjteles
enol az dnkonndnyzatot t5rtesiteni.

(8) A gy6gyszert6mogatifs nem 6llapithat6 meg annak, akinek e rendelet hat1lyba
l6p6s6t
megel6z6en az Szt. 50. $. (3) bekezddse szerinti m6lt6nyoss agi k6zgy6gyell6t6s
keriilt
me gilllapitasra, a j o go sult srig fennril l6s 6i g.

III.

Fejezet

Rendkiviili telepiil6si tdmogatr{sok
10.

12.

6s kiiztemet6s

Rendkiviili teleptil6si tdmogatfsok

$. A k6pvisel6testtlLlet a l6tfenntartfsfft veszllyezteto

rendkivtili 6lethelyzetbe keriilt,

valamint az idlszakosan l6tfenntart6si gondokkal krizd6 szem6lyek r6sz6re e rendeletben
me ghathr o zottak szerint rendkivtil
a.

i tel eptil 6 s i tdmo

gatfust nyrij

t.

) kis gyermek 6vod6ba j zir6srinak eld segit6s6 rc 6v o d6nat6si tdmo gat6s

b.) v6ls6ghelyzetben l6v(r v6rand6s anya gyermek6nek megtart dsa, a gyermek fogad6srinak
el6k6szit6se, a nevel6sbe vett gyermek csal6dj6val val6 kapcsolattart6s biztositasa, gyermek
a
csal6dba val6 visszakertilds6nek el6segit6se 6rdek6ben, elemi k6r eset6n, valamint

t h6napot

meghalad6 k6thazi kezeles vagy 6 h6napot meghalad6 folyamatos t6pp6nzes 6llomdny
eset6n
krizis t6mogat6s
c.) <inhib6j6n kfvtil 6tmeneti l6tfenntart6si gondok enyhit6se c6lj6b6l eseti t6mogat6s
d.

) hal6lesetre tekintettel temet6si tdmo gat6s form6j riban.

e.) gltermek szilletdsdre tetbintettel sziiletLsi tdmogatdst

(t)

1

13.

1. Ovodi ztatilsi tf mo gat6s

S.Q) Hatdlyonk{vill helyezve (I)
12.Krfuistdmogatfs

14. $. (1) Krizist6mogat6s

formdiilbanrendkivtli telepiil6si t6mogat6s hllapithat6meg annak a
Bodrogkisfaludon lakcirnmel rendelkez6 szem6lynek, akinek eset6ben az al1bbi felt6telek
egyike fenn6ll 6s csal6dj6ban az egy f6re es6 jdvedelem nem haladja meg az <iregs6gi
nyugdijminimum legkiserbb 6sszeg6nek 150 %-at egyediil6ll6 eset6ben 200 %6t. elemi k6r
eset6n pedig csal6dban

61.6

6s egyedul6lt6 eset6n is az 500 o/o-irt.

a.) vdls6ghelyzetben l6v6 v6rand6s anya gyermek6nek megtartasa, a gyermek fogad6s6nak
el6k6szit6se, a neveldsbe vett gyermek csalSdj6val val6 kapcsolattartds biztosit6sa, gyermek
a
csal6dba val6 visszakertil dsdnek el6segft6se 6rdek6ben vagy

b.) akinek a kdzs6g kd'zigazgatdsi teriilet6n lev6 ingatlanft elemi kdr dri es az 6rintett
ingatlanban, mint a lak6s tulajdonosa,hasznti6ja, b6rl6je dletvitelszenien lakik vagy

c.) aki

t

h6napot meghalad6an k6rhazi kezel6s alatt 6ll illet6leg aki legal6bb

6 h6napot

meghalad6an folyamato s t6pp6nzes 6llom6nyban van.

(2) Elemi k6rnak min6siil e rendelet vonatkoz6s 6ban a tiiz, robban6s, ftjldreng6s, 6r6s belvfz,
h6nyom6s valamint vihark6r.
(3) A krizist6mogat6s ir6nti k6relemhez csatolni kell

a.)

v6ls6ghelyzetben

l6v6 anya

gyermek6nek megtart6sa

el6k6szit6se szakorvos vagy v6d6n6

iltali

igazol6st

6s a gyermek

a v6rand6ss6g 6s a

fogad6s6nak

terhes-gondozds

t6ny6rdl, vagy

b.) a gyermek csalSdjlival

va16 kapcsolattartds biztositdsa,

a

gyermek csal6dba val6

visszaker0l6s6nek el6segit6se 6rdek6ben igdnyelt t6mogat6s eset6ben gy6mhivatali
hatdrozatotvagy,
c.) az elemi kdrt igazol6 b6rmely dokumentumot
d.) a k6relmezo 6s csalldja jdvedelemigazol6s6t
e.) tSppdnz 6s k6rhdzi 5po16s eset6n atdppenzvagy k6rhazi kezel6s t6ny6t 6s idej6t, igazol6
dokumentumokat.

(4) Krizist6mogat6sban egy napt6ri 6ven beltil ugyanaz a szemdly vagy csal6d - elemi k6r
kivdtel6vel - legfeljebb 20.000.- Ft t6mogat6sban r6szesiilhet azzal, hogy a t6mogat6s
minimum 6,sszege 5.000,- Ft/alkalom. Elemi k6r esetdben a t6mogat6s m6rt6ke legfeljebb
50.000.- Ft a minimum dsiszege pedig 5.000.- Ft,.

(5) Elemi k6r eset6ben az

(4) bekezddsben

(l) bekezd6sben

meg6llapitott jdvedelmi 6rt6khatilrt6l, valamint a

meghratilrozott trlmogat6si <isszegtril maximum

az

6regs6gi nyugdij

mindenkori legkisebb 6sszeg6nek n6gyszeres6ig a polg6rmester indokolt esetben elt6rhet.
(6) Elemi k6r esetdben a hivatal minden esetben helyszini szeml6t v6gez.

13. Eseti

timogatfs

15. $. (1) Eseti t6mogat6s form6j6ban rendkiWli telepiil6si t6mogat6s 6llapithat6
meg annak a

Bodrogkisfaludon lakcimmel rendelkez6 szem6lynek, aki vagy akinek a csal6dja
dnhib6j6n
kiWl 6tmenetileg ldtfenntart6si gondokkal kiizd.
(2) Eseti tiimogat6sra az a kdrelmez6 jogosult, akinek csalildjdban az egy f6re es6 jcivedelem
nem haladja meg az lregsdgi nyugdij mindenkori legkisebb dsszeg6nek 130 yo-6t,egyedtil6ll6
eset6ben I50 %-at.

(3) Az eseti t6mogat6s irirnti k6relemhez csatolni kell:
a.) a k6relmezo es csal6djia jcivedelemigazol6s6t

b.) minden olyan iratot, dokumentumot, amely alhtfumasztja az esetitilmogat6s ir6nti k6relmet,
az abban foglaLtakat.
(3) Eseti trimogat6s egy csal6don beliil csak egy szemdlynek 6llapithat6 meg.

(4) Eseti trlmogat6sban egy naptari 6ven beliil vgyanaz a szemdly vagy csal6d legfeljebb
az
dregs6gi nyugd:ij mindenl<ori legkisebb 6sszeg6nek

(5) Az eseti trimogat6s
6s nem lehet

16.$.

A

e61y

7

0 %-igr6szesithet6.

alkalommal foly6sitott d,sszege nem lehet kevesebb 2.000.- Ft-n6l

tobb 5.000.- Ft-n61.

K6pvisel6testiilet kezdem6nyez6s6re

az illtala megjelcilt

korcsoport

6vi

egy

alkalommal r6szorults6gra tekintet n6lkiil egyszeri tamogat6sban r6szesithet6. (pl.
beiskol6zrisi seg61y, id6shorriak kar6csony el6tti aj6nddkozdsa stb.), err6l a k6pvisel6testiilet
hatitrozattal drint.
14. temet6si tdmogatr{s

17.$. (1) Temet6si t6mogat6s formdjdban rendkiwli telepiil6si t6mogat6s 6llapfthat6 meg
annak a Bodrogkisfaludon lakcimmel rendelkez6 az elhunyt eltemettetds6r6l gondoskod6
szemdly rdszdre, akinek nevdre a temet6si sz6mr6tki6rlitott6k
(2) A temet6si trimogat6s meg6llap itfna ir6nti kdrelemhez csatolni kell
a.) a temet6s kcilts6geir6l a k6relmez6 nev6re

b.) halotti anyakcinyvi kivonat m6solatrit.

ki6llftott szdmlaeredeti p1ldinyffi,

(3) A k6relmet, a halSlesetet k6vet6 vagy a halotti anyakdnyvi kivonat ki6llit6s6t6l szimitott
60 napon beltil kell benyrijtani.

A hat6rid6 elmulaszt6sa jogveszt6.

(4) A temetdsi t6mogat6s dsszege 20.000.- Ft.

(5) A meg6llapitott temerl6si tdmogat6s <isszeg6t vagy akfrelem elutasittls6nak t6ny6t az
e",6l
sz6l6 hatilrozat szhm|val egyiitt a temet6si szf.nlrfura 16 kell vezetni 6s a sz6ml fft ak1relmezo
rdsz5re vissza,

kell ktildeni.
14lA Sziilet6si tfmogatf

s

I7/A (I) Szilletiisi tdmogatds formdjdban rendkivilli telepilldsi tdmogatds illeti meg gyermeke
szilletdsdre tekintettel, a legaldbb 6 hdnapja Bodrogkisfaludon lakc[mmel rendelkezd rls
dletvitelszeriien

a

telepiildsen

dlf

ddesanydt, amennyiben

a

gltermeket az apa neveli az

6desapdt.

@A

szilletdsi tdmogatds megdllapitdsa irdnti kdrelemhez csatolni kelt
(germe ke k) s zill et d s i any akr) nyv i kiv onat dt

a

gyermek

(3) A kdrelmet, a sziiletdst kdvetd t{z h1napon beliil lehet benyiljtani. A hotdridd elmulqsztdsa

jogveszt6.
(4) A szilletdsi tdmogatds osszege gtermekenkent 30.000.-

Ft.(I)

L5. Kiiztemet6s

18. $. (1)

A

kciztemetdssel 6sszefiigg6 feladatokat az Szt. 48. g-ban foglaltak szerint kell

ell6tni.

(2) Aklztemetdst a polgdirmester rendeli el.
(3) A kciztemet6s kolts6geinek megtdritds6re

k<itel ezett szem6ly k6relm dre

a polg6rmester

iavaslata alapjln a k6pvisel6testiilet a kriztemet6s kcilts6geinek megt6rit6s6t m6lt6nyoss6gb6l
a.) elengedheti vagy

b.) cscikkentheti.

(l)

M6dositotta a 6/2016.

(III.l.)

\nkormdnyzati rendelet. Hattilyos 2017. mdrcius 2-t6l

IV fejezet
Term6szetben nyrijtott ellit6sok
16. Etkeztet6s

19' $" (1) Az dnkonndnyzat napi egyszeri meleg 6telt biztosit (eb6d) azoknak

az

6letvitelszeriien a telepi.ildsen lak6knak, akik id6s koruk, eg6szs6gi,
frzikai Sllapotuk, vagy
egydb kcirtilm6nyeik mia1l aztbirtositani nem tudj6k.
(2) Az 6tkez6sdrt tdrit6si dijat kell ftzetni, melynek m6rt6ke
az 6regs6gi nyugdij minimum
150 %-a alatti egy f6re es6 jdvedelem eset6n 406 Ftladaglnap,az
6regs6gi nyugdijminimum
150 %o-a 6s 300 Yo-a kazotti egy ffre es6 jcivedelem eset6n 580 Ft/adag
lnap, az
6regs6gi

nyugdijminimum 300

o/o-a

feletti egy f6re

es6 jdvedelem eset6n 610 Ftladaglnap. At6rft6si

dijat az 6tkez6st szolgrfltat6 Nyugdijash6z dlelmezdsvezet1jendl kell k1szpenzben
kell
befizetni.

(3) Az eb6d szervezetthiuhozszfullitdsacsak a h6ziorvos 6ltal igazolt
eg6szs6gi 6llapota miatt
a kihord6sra k6ptelen szerm6ly rlszdre tdrtdnhet, akinek a h6ztartds1ban
vagy kiizel6ben nem
lakik olyan hozzfrtarloz6, aki a napi kihord6sr6l gondoskodhat.
(4) Minden m6s esetben az ltkeztetdsben r6szesiil6 k<iteles az intdzmhny
szab1lyai szerint a
kihord6sr6l gondoskodni.

Hizi segfts6gnyrljtfs
20. $. Az rinkormfunyzat tthazi segftsdgnyrijt6st a szolg dlat itjilnbiztositja.

Jelz6rendszeres hr{zi segits6gnyrfijtrls
21. $. Az onkormdnyzat ahazi segits6gnyrijt6st a Szolgillatiftjinbiztositja.
Csalddsegit6s

22. 5. Az <inkormfnyzat a csal6dsegitdst a Szolg6lat itjilnbiztositja.

V fejezet
Z616 rendelkez6sek

Ezarcndelet2}$. m6rcius l. napj6n l6p hat6lyba.
(2) Hxillyba l6pds6vel egyidejiileg hatillydt veszti a szoci6lis ell6t6sokr6l s2616 1212013.

23.$. (1)

(XII.06.) valamint az 112013. (II.2G.) dnkorm6nyzati rendelet

Addm L6sz16 sk
polg6rmester

Alexa Ilona sk.
aljegyz6

