
Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2016. (V1II.29.) önkormányzati rendelete

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló, 3/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.~ (4) bek. g) pontjában kapott felhatalmazás
alapj án, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 8. pontjábari
meghatározott feladatkörében elj árva a következőket rendeli cl:

1.~

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a szociális gondoskodás helyi
szabályairól szóló, 3!2015.(II.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) 2. ~ (6)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Az önkormányzat által nyújtott települési lakhatási támogatás megállapításának a
feltétele, hogy a kérelmező és családj a lakókörnyezete rendezett legyen, melyről
környezettanulmány készítése során győződik meg a Hivatal.
A lakókörnyezet rendezettsége magába foglalja az alábbiakat:
a) a kérelmező által életvitelszerűen lakott lakás és udvar valamint kert legalább heti egy
alkalommal történő takarítása, gyomtalanítása, hulladék begyűjtése, legalább egy darab
szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata,

b) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, vagy ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartása, télen
csúszásmentesítése.”

2.~

(1) A R.3.~ (1) bekezdésének második mondata helyébe, az alábbi rendelkezés lép:
„A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet azonnal, legkésőbb a kérelem benyújtásától
számított 8 napon belül, a többi ellátás iránti kérelmet pedig 21 napon belül kell elbírálni.”

(2) A R.3.~ (2) bekezdésének második mondata helyébe, az alábbi rendelkezés lép:
„ A pénzbeli kifizetést elrendelő határozat rendelkezése alapj án, a kifizetést az Önkormányzat
házipénztárából vagy folyószámlára utalással kell teljesíti, a kérelmező kérelmének
megfelelően.” .

(3) A R. 4.~- a az alábbi g) ponttal egészül ki:
„g) hufladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhoz nyújtott települési támogatás”
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3. ~

(1) A R.9.~ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) A jövedelenij-nel nem rendelkező jogosult esetén a települési ápolási támogatás havi
összege az Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével azonos összeg.
b) Ajövedelenij-nel rendelkező jogosult esetén a fenti összegnek és a jogosult részére
folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az
ezer forintot nem éri cl, a jogosult részére ezer forint összegű települési ápolási támogatást
kell megállapítani.”

(2) A R. l0.~ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A támogatás összege 25. 000-Ft/gyermek/év,”

(3) A R. 12. ~.(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
temetési támogatás összege: 30.000-Ft.”

4, ~

A R. a következő 12/A. ~-sal egészül ki:

„12/A. ~
Hulladékgazdálkodásj közszolgáltatási díjhoz nyújtott települési támogatás

(1) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj (továbbiakban:
szemétszállítási díj) megfizetéséhez települési támogatást nyújt:
a) azon kizárólag egyszemélyes háztartásokban, egyedül élő személyeknek, akinek a havi
jövedelme, a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 150%-át nem haladj a
meg,
b) azon családoknak, ahol a 70. életévét betöltött személy él és a családban az 1 főre jutó
jövedelem, a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 250%-át nem haladja
meg.

. (2) A támogatás összege:
a) az (1) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó személy esetén 7.500.- Ft/év,
b) az (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó család esetén 15.000.- Ft/év.

(3) A támogatást évente egy alkalonmial lehet igénybe venni.

(4) A támogatás megállapítása során, a kérelem benyújtásának napján, a személyi adat-és
lakcínmyilvántartá.s adatai az irányadók.”

5. ~

A R 1. melléklete helyébe jelen rendelet imelléklete lép.
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6.~

(1)) E rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba, ajelen rendelettel megállapított,
települési támogatások Összegeit, a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépésének napján, települési ápolási támogatásban részesülő személy
részére folyósított települési ápolási támogatási összeget, a 2016. szeptember havi ellátás
kifizetésekor kell először alkalmazni.

Átány, 2016. augusztus 26.

Gön4zi~Mihály
polg~rmester

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző

Kihirdet\~e~Qj 6. augusztus 29.

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző
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1. melléklet
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló

7/2016. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez
KERELEM

települési támogatás megállapítása iránt

L 1. A kérelmező személyes adatai

Neve’

Születési neve’

Anyja neve’

Születési hely, év, hó, nap’

Lakóhely’

Tartózkodási hely’

TAJ száma:

.1.2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma’ fő

A kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai:
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IL A kért települési támogatás megnevezése:

(Kérjük, ala’húza’ssal vagy bekarika’za’ssaljelölje a megállapítani kívánt ellátást!,)

a) rendkívQli települési támogatás,

b) lakhatási támogatás,

c) gyógyszertámogatás,

d) ápolási támogatás

e) tanévkezdési támogatás,

f) temetési támogatás,

g) szemétszállítási díj fizetéshez kapcsolódó települési támogatás.

III. Alulírott kérelmező kérem bogy a részemre megállapított települési támogatást:
a) az alábbi folyószámlára való utalással ‚

vagy
b) az önkormányzat pénztárából
kérem kifizetni.
(A megfelelő’ szövegrészt kérjük aláhúzással és/vagy kitö ltésseljelezze!)

IV. Jövedelmi adatok

jövedelem típusa kérelmező közös háztartásban élő személyek

munkaviszonyból,

foglalkoztatási

jogviszonyból

származó

társas és egyéni

vállalkozásból,

őstermelői, illetve

szellemi és más

önálló

tevékenységből

származó

alkalmi

munkavégzésből

5



származó

táppénz, gyed,

gyes, gyet, családi

pótlék

nyugellátás és

egyéb

nyugdíjszerű

rendszeres

szociális ellátások

önkormányzat és

kormányhivatal

által folyósított

ellátások

egyéb

Osszesen:

A családban az egy főre jutó jövedelem havi Összege:

Ft/fő
(Az ügyintéző tölti ki!)

V. Rendkívüli települési támogatás esetén, az a rendkívüli élethelyzet, amelyre
tekintettel, a támogatást kéri:

(Kérjük, kérelméhez csatolja a létfenntartást veszélyeztető állapot igazolására alkalmas
iratot!)

VI. Ápolási támogatás:

Az ápolt személy személyes adatai:
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Neve

Születési neve

Anyja neve:

Születési hely, év. hó, nap•

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

TAJ száma:

VII. Tanévkezdésj támogatás:

A gyermek (ek) személyes adatai:

Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a fenti gyermeke(i)m után rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben és Bursa Hungarica felsőoktatási Ösztöndíjban nem részesülők.

VIII. Temetési támogatás:

Az elhunyt személyes adatai:

Neve

Születési neve

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Lakóhely

A haláleset helye, ideje

Az elhunyt TAJ száma•

IX. Szemétszállítási díjfizetéshez kapcsolódó települési támogatás:

A kérelmező személy személyes adatai:
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Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap

Lakóhely~

Tartózkodási hely~

TAJ száma~

A támogatás jogcíme:

a) egyszemélyes háztartásban élő személy, vagy .

b) a családban élő 70 éven felüli személy.

Alulírott kérelmező, tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok
valódiságát, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. ~
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv — a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján — ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásá.hoz.
Az eljárás megindításáról írásbeli értesítést nem kérek.
Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy ajogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban
meghatározott módon vissza kell térítenem.

Átány, 201 hó nap.

kérelmező
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