Hangács Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2015.(II.3.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
3/2014.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Hangács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 26. §-ában, 32. § (1), (3)
bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében
és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi
ellátások helyi szabályairól szóló 3/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
R.) módosításáról a következőket rendeli el.
1. §
Az R. 1.§ -a helyére következő rendelkezés lép:
„1.§ Hangács község önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó alábbi
hatáskörök gyakorlását a polgármesterre átruházza:
a) a 6.§-ában meghatározott rendkívüli élethelyzetre való tekintettel kérelmezett
települési támogatás elbírálását,
b) a 8.§-ban meghatározott eltemettetés költségeihez történő hozzájárulás elbírálását,
c) a 9.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott lakhatási hozzájárulás elbírálását,
d) a 11. §-ban meghatározott iskolakezdési támogatás elbírálását.”
2. §
(1) Az R. 2.§ (3) bekezdésében a „6.§ (4) bekezdésében” szövegrész helyére a „8.§-ban”
szövegrész lép.
(2) Az R. 4.§ (1) bekezdésében a „6.§ (4) bekezdés” szövegrész helyére a „8.§” szövegrész
lép.
3. §
Az R 2.§ (4) bekezdésében és a 4.§ (3) bekezdésében az „önkormányzati segély” szövegrész
helyére a „települési támogatás” szövegrész lép.
4. §
Az R. II. Fejezet 4.1. alpontja 5.-10.§.ai helyére a következő rendelkezés lép:
„4.1 A települési támogatás
5.§
Települési támogatás

a) a létfenntartási gondok enyhítése;
b) 65 év feletti öregségi nyugdíjasok önálló életvitelének támogatása;
c) iskolakezdés támogatása;
d) lakhatás támogatása:
da) közüzemi díjak viseléséhez történő hozzájárulás;
db) fűtési költségekhez történő hozzájárulás;
e) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
f) első lakáshoz jutás támogatása
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 az egy évben megállapított összege nem haladhatja meg jogosultanként a
20.000.- Ft-ot.
7.§
A 65 év feletti öregségi nyugdíjasok részére, december hónapban egyszeri 2.000 Ft összegű
települési támogatás állapítható meg.
8.§
(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra jogosult az a
személy, akinek jövedelme, illetőleg akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát.
(2) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként biztosított települési támogatás összege
20.000.- Ft.
(3) A helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség 100.000.- Ft.
9.§
(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 állapítható meg.
(2) Közüze mi 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. A közüzemi díj támogatás elsősorban a közkifolyók után fizetendő
vízdíj támogatására állapítható meg.
(3) Fűtési támogatás állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak aki
a) nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte;
b) saját háztartásában legalább 2 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) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított támogatás összege havonta 2.500 Ft.
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti természetben nyújtható támogatás mértéke
jogosultanként és évente legfeljebb 2 m3 tűzifa.
(6) Az (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.
10.§
(1) Képviselő testület települési támogatást nyújt Hangács község közigazgatási területén lévő
a) magántulajdonú lakás építéséhez
b) magántulajdonban álló új, használt, vagy értékesítés céljára épített lakás
vásárlásához.
(2) A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
(3) A vissza nem térítendő támogatás összege:
a) lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződésben feltüntetett vételár minimum 3, maximum
5%-a, de haladhatja meg a 100.000.- Ft-ot.
b) lakásépítés esetén minimum 50.000.- Ft, de nem haladhatja meg a 300.000.- Ft-ot.
(4) Támogatásban részesíthető a kérelmező, ha első lakáshoz jutását az (1) bekezdés a) vagy
b) pontjában meghatározott módon kívánja megoldani, és a kérelmező családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át,
gyermektelen házaspár esetén a 200 %-át.
(5) A jövedelem számításánál a kérelmező, valamint az építeni, illetve vásárolni kívánt
lakásba kérelmezővel együtt költöző családtagokat és közeli hozzátartozókat kell figyelembe
venni.
(6) A támogatás –az egyéb feltételek fennállása esetén is- csak akkor adható, ha az
igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjának
az igénylés benyújtásakor nincs, illetőleg a benyújtást megelőző 5 éven belül nem volt
lakástulajdona.
(7) Nem adható támogatás, ha

a) a megvásárolni, építeni kívánt lakás szobaszáma meghaladja a 12/2001.(I.31.) Korm.
rendelet 3. §-ában meghatározott méltányolható lakásigény felső határát.
b) a kérelmező, vagy a vele együtt lakó, együtt költöző személy valamelyikét korábban
bármely önkormányzat lakáscélú támogatásban részesítette.
c) a kérelmezőnek, vagy a vele együtt lakó, illetve együtt költöző személyek valamelyikének
üdülőtulajdona van.
d) a kérelem benyújtásakor –lakásépítés esetén- a kérelmező használatba vételi engedéllyel
rendelkezik.
e) kérelmezők valamelyike a többször módosított 1993. évi III. törvény 4.§ b) pontjában
meghatározott vagyonnal rendelkezik.
(8) A kérelem benyújtásához a 2.§(2) bekezdésében meghatározottakon túl csatolni kell az
adásvételi szerződést, vagy a jogerős építési engedélyt.
(9) A támogatásban részesülők lakásépítés esetén 5 éven belül használatbavételi engedélyt,
lakásvásárlás esetén 6 hónapon beül tulajdoni lapot kötelesek bemutatni a Közös
Önkormányzati Hivatalban, és ezen időtartamon belül az érintett ingatlanban állandó lakcímet
létesíteni.”
6. §
Az R. 11. § (3) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:
„(3) Az iskolakezdéshez biztosított támogatás mértéke:
Általános iskolai tanulók részére tanulónként egyszeri 6.000.- Ft.
Középiskolai tanulók részére, és felnőttképzésben részt evők részére egyszeri 8.000.- Ft.
Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgató részére
egyszeri 10.000.- Ft.”
7.§
(1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) A 9.§ (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 3/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés b) és c) pontja,
2.§ (8) bekezdése, 12.§-a, valamint az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 9/2008.(V.19.)
önkormányzati rendelet.
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