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Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2013.(XII.09.) Önkormányzati rendelete

Önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól,
valamint az önkormányzati segély megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályai

Bér Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 26.§-ában és 132.§ (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, és 131. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Bér: 2013 december 12.

----------------------jegyző
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I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1§.
A rendelet célja, hogy Bér községben a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése
érdekében a Képviselő-testület:
1.) Bér Község költségvetése terhére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvényben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben megállapított
ellátások mellett továbbiakat határozzon meg,
2.) ha jogszabály másként nem rendelkezik, szabályozza a hatáskörébe tartozó szociális és
gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a kérelmező nyilatkozatának és
igazolásainak tartalmát, illetve azok benyújtásának részletes szabályait,
3.) továbbá szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekvédelmi ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
ellenőrzésének szabályait.
Hatásköri rendelkezések
2.§.
1.) Az önkormányzati segély megállapítására irányuló kérelmek elbírálása a Képviselő-testület
hatásköre.
2.) A Képviselő-testület az önkormányzati segély megállapítását, rendkívüli, halasztást nem
tűrő élethelyzetek azonnali megoldást kívánó eseteiben a polgármesterre ruházza át, maximum
10. 000,-Ft/ alkalom összegig.
3.) A Képviselő-testület az önkormányzati kamatmentes kölcsön megállapítását, rendkívüli,
halasztást nem tűrő élethelyzetek azonnali megoldást kívánó eseteiben a polgármesterre
ruházza át, maximum 200. 000,-Ft összegig és 12 havi részletfizetésig.
4.) Az önkormányzati segély iránti kérelmeket az e célra rendszeresített nyomtatványok
felhasználásával az Önkormányzat Hivatalának, (továbbiakban Hivatal) szociális feladatokat
ellátó ügyintézőjénél kell benyújtani.
Általános rendelkezések
3.§.
1.) Az önkormányzati segély, írásos kérelemre adható.
A kérelem adatlapja e rendelet 1. számú melléklete.
A kérelemhez csatolni kell:
- személyi adataira, jövedelmi, vagyoni helyzetére és tartásra
vonatkozó nyilatkozatot
- jövedelem igazolását a jövedelmi helyzetéről
- havi rendszerességgel mérhető jövedelme esetében a kérelem
benyújtását megelőző hónapról
- havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetében a kérelem
benyújtását megelőző 1 év jövedelméről
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2.) Akinek helyi önkormányzati köztartozása van, az csak a Képviselő-testület különös
méltányossági döntése alapján részesülhet szociális ellátásban.
3.) A kérelmező köteles együttműködni az eljáró személyekkel. Köteles a szociális helyzetére
vonatkozóan a valóságnak megfelelően nyilatkozni. Amennyiben erre nem hajlandó, illetve
valótlan adatokat szolgáltat, úgy a kérelmet el kell utasítani.
- Rendkívüli eset kivételével egy éven belül nem nyújtható szociális juttatás annak a
személynek (családnak), aki valótlan tényt állít, megtévesztő adatot szolgáltat vagy családja
megélhetését felróhatóan veszélyezteti.
- A megélhetés szempontjából különösen felróható magatartásnak minősül, ha a kérelmező,
vagy közeli hozzátartozója munkanélküli ellátásra azért nem jogosult, mert korábban
semmilyen keresőtevékenységet nem végzett, munkahelyszerzés céljából a munkaügyi
központtal, a helyi önkormányzattal nem működött együtt, illetve italozó életmódot folytat.
4.) Amennyiben a kérelmező által benyújtott jövedelemigazolások alapján vélelmezhető
életvitel lényegesen eltér a család valós életvitelétől, úgy az adatok valótlanságára való
hivatkozással a kérelem elutasításra kerül.
Az ellátások pénzügyi feltétele,
a pénzügyi források felhasználásának rendje
4. §
1.) Az önkormányzati segély pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi keretet az éves
költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.
2.) Az önkormányzat által nem kötelező nyújtandó önkormányzati segély megállapítására csak
abban az évben van lehetőség, melyben az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet
alapján, az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak.
A pénzbeli ellátások kifizetésének, folyósításának,
valamint ellenőrzésének általános szabályai
5.§
1.) A megállapított pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítása a Hivatal pénzügyi feladatot
ellátó szervezeti egységén keresztül, a jogosultság megállapítását követő 2 munkanapon napon
belül, házi pénztári kifizetéssel, vagy postai úton történik.
2.) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását - a jogosultság
megállapítását követően is a Hivatal szociális feladatokat ellátó ügyintézője bármikor jogosult
ellenőrizni.
3.) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági
feltételek már nem állnak fenn, úgy a hivatal szociális és feladatokat ellátó ügyintézője az
ellátás megszüntetése iránt intézkedik.
4.) Az e rendeletben megállapított feltételek hiányában nyújtott szociális ellátás megtérítésére
és a megtérítéssel kapcsolatos méltányosságra vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény szabályai szerint kell eljárni.
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II. fejezet
Pénzbeli ellátások
Az önkormányzati segély, kamatmentes kölcsön
6.§.
Az önkormányzati segély illetve kölcsön megállapítására a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor.
1.) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén alkalmanként legfeljebb tízezer
forintig terjedő összegben önkormányzati segélyben részesülhet az a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény szerinti vagyonnal nem rendelkező személy, akinek
családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%, egyedül élő esetén annak 200%-át.
2.) A temetési költségek mérséklése nyújtandó önkormányzati segélyre jogosult a Bér
településen állandó lakcímmel rendelkező elhunyt hozzátartozója, aki a béri lakos elhunytat
eltemetteti, és családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%, egyedül élő esetén annak 250%át.
-Az e címen nyújtható önkormányzati segély összege: 10 000 Ft.
3.) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek után egy naptári éven belül
gyermekenként legfeljebb két alkalommal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
4.) Gyermek esetén legfeljebb egy alkalommal nyújtható önkormányzati segély annak a
személynek akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a gyermeket gondozó család
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe kerül. továbbá az érintett gyermek rendszeresen, nappali tagozaton
tanulmányokat folytat.
-A segély összege elsősorban a felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként legfeljebb
5.000,- Ft.
-A támogatást természetbeni ellátás formájában is lehet biztosítani (tankönyv- és tanszer
ellátás, étkezési díj, élelmiszervásárlási utalvány).
-A megállapító határozatban az igénylő számla, vagy a befizetésről szóló igazolás utólagos
bemutatására kötelezhető.
5.) Az önkormányzat kamatmentes kölcsönt biztosíthat annak a személynek (család) aki
váratlan bekövetkezett esemény miatt átmenetileg létfenntartása veszélybe került és erre más
anyagi fedezetet nem tud biztosítani: temetés, betegség, lakhatás stb.

III. Fejezet
Természetben nyújtott ellátások
Tankönyvvásárlási támogatás
7. §
1.) A Béri állandó lakóhelyű, ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő tanköteles tanulók
részére tanévenként 5.000,- Ft összegű tankönyvvásárlási támogatás nyújtható
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-A tankönyvvásárlás támogatása iránti kérelmet az iskolalátogatási igazolás becsatolásával
együtt az adott tanévben, szeptember hónap harmincadik napjáig a Hivatal szociális feladatokat
ellátó ügyintézőjéhez kell benyújtani.
Tűzifa kiutalás
8.§
Amennyiben az önkormányzat „szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatással”, azaz pályázat útján elnyert költségvetési támogatásból nyújt természetbeni
ellátást, úgy az elosztás során a következő szempontokat veszi figyelembe:
1.) Elsősorban a pályázatban meghatározott feltételeket.
2.) az (1.) pontban meghatározottak hiányában:
- a lakásfenntartási támogatásban részesülők.
- azt követően a településen élő nyugdíjas egyedül élő, vagy 2 fős háztartásban élők részére oly
módon: 1 fő esetén a havi 65.000,- Ft-ot
2 fős háztartás esetén az együttes összeg a 100.000,- Ft-ot az összes jövedelmük nem
haladja meg
3.) A kiosztandó tűzifa mennyiségét mázsában, vagy köbméterben kell meghatározni.
A köztemetési költség megfizetésével kapcsolatos méltányosság
(utólagos megfizetés)
9.§
1.) Bér Község költségvetésének terhére biztosított köztemetés költségeinek megfizetésére az
Szt. alapján az eltemettetésre köteles személy utólagosan kötelezhető.
2.) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben
mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, amennyiben a mentesítésre vonatkozóan
kérelmet terjeszt elő, továbbá családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %- át nem haladja meg.
3.) Az önkormányzat jogosult a köztemetés költségeit az ingatlanra jelzálogjogként
bejegyeztetni.

IV. fejezet
Rendszeres szociális segély
10.§
Aktív korúak ellátására jogosult személy részére a jegyző, rendszeres szociális segélyt állapít
meg ha a Sztv. 37.§-ában foglalt feltételeknek megfelel.
1.) A rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettségéről:
- A rendszeres szociális segély folyósításának feltétele az Sztv-ben meghatározottakon túl -,
hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy – együttműködjön.
a.) Bér község Önkormányzatával és
b.) a Munkaügyi Központ Pásztói Kirendeltségével, valamint
c.) a Vanyarci Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás családgondozójával.
2.) Az együttműködési kötelezettség tartalma:
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a.) a nem foglalkoztatott köteles a Munkaügyi Központ Pásztói Kirendeltségét a rendszeres
szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül
személyesen felkeresni,
b.) a nem foglalkoztatott személy köteles a Munkaügyi Központ Pásztói Kirendeltségével a
beilleszkedési programról írásbeli megállapodást kötni,
c.) az együttműködésre kijelölt családgondozónál az ellátást megállapító határozat jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát és
d.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programról
írásban megállapodást köt a családgondozóval, továbbá
e.) maradéktalanul teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
3.) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres szociális
segélyre jogosult személynek:
a.) a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt
családgondozóval fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül
ismételten megszegi,
b.) amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő az Önkormányzat és a Munkaügyi
Központ Pásztói Kirendeltsége által számára felajánlott megfelelő munkát nem fogadja el, a
meghatározott időben nem jelenik meg, a munkaviszony neki felróható okból nem jön létre,
illetve rendkívüli felmondással megszűnik, vagy
c.) a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nem jelenik meg a Munkaügyi
Központ Pásztói Kirendeltségén,
d.) a megjelenést követő 60 napon belül nem köt megállapodást a beilleszkedési programról,
vagy
e.) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem tartja be.

V. Fejezet
Aktív korúak ellátása
11.§
1.) Kérelemre a jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak a Béri
lakosnak, aki az Sztv. 33.§ - 37.§-aiban foglalt feltételeknek megfelel.
2.) Az aktív korúak ellátására jogosult személy részére a jegyző foglalkoztatást helyettesítő
támogatást állapít meg ha: az Sztv 33 – 36.§-aiban foglaltaknak megfelel és vállalja a
lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó Önkormányzati előírások betartását.
- A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatást kérelmező,
illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott házhoz tartozó udvart rendben
tartja, a kertet megműveli. 3.) A jegyző a foglalkoztatást helyettesítő támogatást megállapítására irányuló kérelem
benyújtását követő 10 munkanapon belül, helyszíni szemle lefolytatása során győződik meg a
lakókörnyezet rendezettségéről, valamint a kert megművelésére tett előkészületről.
- Ha a lakókörnyezet a feltételeknek nem felel meg, illetve a kert megművelésére még csak
előkészületi munkákat sem végeztek, a jegyző 10 napos határidővel felhívja a kérelmezőt - az
elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok felszámolására,
melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlével győződik meg. Aki a kifogásolt
hiányosságokat a kitűzött határidőig nem teljesíti, annak foglalkoztatást helyettesítő
támogatást nem állapítható meg. Illetve: ha lakókörnyezete rendezettségéről a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításának ideje alatt, folyamatosan nem
gondoskodik, annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatást meg kell szüntetni.
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Záró rendelkezések
12.§
1.) A rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.
- ezzel egyidejűleg hatályát veszti.:
a Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(III.25.) önk. rend

Matics János sk.
polgármester

Várnai Ildikó sk.
jegyző
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