Borsodszirák községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2015.(II.5.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
2/2014.(II.11.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Borsodszirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján a
szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
2/2014.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról (a továbbiakban: R.) a következőket
rendeli el:
1. §
(1) Az R. 1.§ (3) bekezdésében a „6.§ (4) bekezdésében” szövegrész helyére a „8.§-ban”
szövegrész lép.
(2) Az R 1.§ (4) bekezdésében és a 4.§ (3) bekezdésében az „önkormányzati segély”
szövegrész helyére a „települési támogatás” szövegrész lép.
(3) Az R. 1.§ (7) bekezdésében a „6.§ (4) bekezdésben és a 11.§-ban szabályozott ellátások
tekintetében” szövegrész helyére a „8.§-ban és 10.§ (1) bekezdésben szabályozott ellátások
tekintetében” szövegrész lép.
(4) Az R. 1.§ (8) bekezdésében a „5.§ (2) bekezdésében és a 6.§ (1)-(3) bekezdéseiben
foglalt” szövegrész helyére a „6.§-ban foglalt” szövegrész lép.
(5) Az R. 4.§ (1) bekezdésében a „6.§ (4) bekezdés” szövegrész helyére a „8.§” szövegrész
lép.
2. §
A rendelet II. fejezet 4. pontja 5.§ - 10.§-ai helyére a következő rendelkezés lép:
„II. Fejezet
4. A települési támogatás
5. §
A települési támogatás
a) a létfenntartási gondok enyhítése;
b) 65 év feletti öregségi nyugdíjasok önálló életvitelének támogatása;
c) Iskolakezdés támogatás;
d) lakhatás támogatása:
da) közüzemi díjak viseléséhez történő hozzájárulás;
db) fűtési költségekhez történő hozzájárulás;
e) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;

céljából nyújtható.
6. §
(1) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési
támogatást átmeneti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő családok és személyek
részére, elsősorban Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.
(2) Az Szt. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni,
ha a kérelmező
a) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy
b) a családot elemi csapás érte,
c) tartós, legalább öt hónapot meghaladó kórházi kezelés,
d) súlyos közlekedési baleset,
e) egyéb hirtelen bekövetkező, előre nem várt családi tragédia.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben a települési támogatás legalább
5.000.- Ft, de nem haladhatja meg jogosultanként a 30.000.- Ft-ot.
7. §
A 65 év feletti öregségi nyugdíjasok részére, december hónapban egyszeri 5.000 Ft összegű
települési támogatás állapítható meg.
8.§
(1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
(2) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként biztosított települési támogatás a .§ (3)
bekezdésben meghatározott összeg 30%-a.
(3) A helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség 100.000,-Ft.
9. §
(1) Települési támogatásként iskolakezdési támogatás nyújtható a településen állandó
lakóhellyel rendelkező általános iskolás, középiskolás és felsőfokú képzésben résztvevő
gyermek és fiatal felnőtt részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét.
(2) Az iskolakezdéshez biztosított támogatás mértéke:
a) Általános iskolai tanulók részére, tanulónként egyszeri: 5.000.- Ft.
b) Középiskolai tanulók részére, és felnőttképzésben résztvevők részére egyszeri 7.000.- Ft.
(3) Az (1) bekezdésben szabályozott ellátáshoz mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást.

(4) A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgató részére
a BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázat keretében nyújtható támogatás az
együttműködési megállapodásban foglalt feltételek szerint, amennyiben a hallgató családjában
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
ötszörösét. A támogatás összege 5.000.- Ft/fő/hó.
10. §
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési
támogatásként
a) közüzemi díjak viseléséhez történő hozzájárulásként nyújtható támogatás,
b) fűtési támogatásként természetbeni ellátás formájában tűzifa biztosítása.
(2) Közüzemi díj támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át.
(3) Fűtési támogatás állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak aki
a) nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte;
b) saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató és
önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el;
feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
(4) A § (1) bekezdés a) pontjában megállapított támogatás összege, havonta 4.000 Ft.
(5) A § (1) bekezdés b) pontja szerinti természetben nyújtható támogatás mértéke
jogosultanként és évente legfeljebb 2 m3 tűzifa.
(6) A .§ (1) bekezdésben meghatározott támogatások háztartásonként egy személy részére
állapíthatók meg.
(7) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított támogatás a kérelem benyújtása hónapjának
első napjától a 12. hónap végéig kerül megállapításra.”
3.§
(1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) A 10.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti települési támogatás akkor igényelhető, ha az Szt.
2015. február 28-án hatályos 38.§ szerinti ellátás folyósítása megszűnik.
(3) Hatályát veszti a 2/2014.(II.11.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés b) és c) pontja,
és a 11.§-a.
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