Vízvár Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról
- egységes szerkezetben Vízvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1)
bekezdésében, 26.§-ában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45.§ (1) és
(3) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 50.§-ának (3) bekezdésében, 62§ (2) bekezdésében,
92.§ (2) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében, a 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 29.§ (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
I. FEJEZET
AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya Vízvár község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatályára vonatkozóan az Szt. 3.§-a és a Gyvt. 4.§-a az irányadó.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed
Vízvár önkormányzat által szervezett és nyújtott ellátásokra.
Eljárási rendelkezések
2. §
(1)
Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni települési támogatások
megállapítása iránti kérelmeket a Bolhói Közös Önkormányzati Hivatal Vízvári
Kirendeltségén. (továbbiakban: Hivatalban) lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni.
(2)

Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása
kistérségi társulás keretében fenntartott intézmény útján történik az alapszolgáltatás
igénybevétele iránti kérelmet a Központ vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban
előterjeszteni.
A kérelem benyújtásának módja az ellátási forma szabályozásánál kerül rögzítésre.

(3)

Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás
kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.

(4)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes.
Az ellátást igénylő a kérelmét formanyomtatványon nyújthatja be.
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(5)

Elektronikus úton e rendelet hatálya alá tartózó ügyek nem intézhetőek.
3. §

(1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól,
jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó
bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.
(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:
a) az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. § a) c) g) h) pontjában szereplő adatait,
b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat,
nyilatkozatokat.
(3) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő
igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.
(4) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10.§
(2)-(3) bekezdése az irányadó.
(5) A jövedelem számításakor figyelmen kívül hagyandó jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10.§
(4) bekezdése az irányadó.
(6) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes
speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül
felsorolásra.
(7) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Bolhói Közös Önkormányzati
Hivatal Vízvári Kirendeltség nyilvántartásában fellelhetők, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 36. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve
igazolás beszerezhető.
(8) A képviselő-testület a polgármesterre átruházott hatáskörébe tartozó pénzbeli és
természetbeni szociális ellátás esetén a Ket. során valamennyi végzés meghozatalára
vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. Az ilyen ügyekben a jegyző jogosult a
döntést nem igénylő eljárási cselekményekben történő eljárásra.
4. §
(1) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, nem
rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a
pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. A házipénztárból történő döntést
követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került
személy esetében történhet.
(2) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező
igazolja.
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5. §
(1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények
vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél
környezettanulmányt kell készíteni.
(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Hivatal már
bármely ügyben – a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül –vizsgálta és azokban
lényeges változás nem feltételezhető.
6. §
A települési támogatás akkor nyújtható természetbeni szociális ellátás formájában, ha a
családban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
szerinti védelembe vett gyermek él. A települési támogatások természetben különösen az alábbi
formákban nyújthatók: élelmiszer, a tüzelő, tankönyv- vagy tanszer megvásárlásával, közüzemi
számla vagy tartozás szolgáltató felé történő megfizetésével. A folyósítás módjáról az ellátást
megállapító határozatban rendelkezni kell.
7. §
A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján
vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is
rendelkezik, a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a
63/2006.(III.27.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.
8. §
A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására,
továbbá a hatósági ellenőrzésre a Ket. szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
9. §
(1) A rendszeres települési támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételei érintő
lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyok, családi állapot, lakcím stb.)
megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak.
(2)E kötelezettségről a támogatást megállapító határozatban tájékoztatni kell a jogosultat. A
bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű
igénybevételét.
(3) E rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott
rendszeres települési támogatást meg kell szüntetni, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybevevőt pedig kötelezni kell
a) a pénzbeli támogatás visszafizetésére;
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b) a természetben nyújtott támogatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.
(4) A támogatást megállapító szerv a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás
megtérítését az arról való tudomásszerzést követő három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet
a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos támogatás esetén a támogatás
megszűnésétől egy év már eltelt.
(5) Ha a támogatás megállapítója a rendszeres települési támogatás megtérítését rendeli el, a
kötelezett kérelmére engedélyezi a megtérítés összegének részletekben történő megfizetését. A
részletfizetés időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.

II. FEJEZET
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK
10.§
(1) Vízvár
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gondokkal küzdő személyek és családok részére települési támogatást nyújt az alábbi
célokra:
a) átmenetileg létfenntartással küzdők települési támogatására
b)rendkívüli települési támogatás
c) elhunyt személy eltemettetési költségeinek települési támogatására
d) lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás
(2) A települési támogatás iránti kérelmet a Hivatalban lehet benyújtani
(3) A települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

Átmenetileg létfenntartással küzdők települési támogatása
11. §
(1) Átmenetileg létfenntartással küzdők települési támogatásában kell részesíteni, azt a
személyt:
a.) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
130 %-át nem haladja meg.
b.) egyedülálló esetén az 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.
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(2) Az átmenetileg létfenntartással küzdők települési támogatásban elsősorban azokat a
személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon
nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen
betegséghez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartásához, iskoláztatáshoz, kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete
miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) Az átmenetileg létfenntartással küzdők települési támogatása kérelemre és hivatalból –
különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó
intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi
szervezet kezdeményezésére – is megállapítható, és természetbeni ellátás formájában is
nyújtható.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított célból nyújtott települési támogatás egyszeri összege az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-a és 100%-a között állapítható meg.
(5)Az adott naptári évben egy személy, illetve család részére nyújtott átmenetileg
létfenntartással küzdők települési támogatásának éves összege nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át.

Rendkívüli települési támogatás
12. §
(1) Rendkívüli települési támogatásában kell részesíteni, azt a személyt:
a.) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
200 %-át nem haladja meg.
b.) egyedülálló esetén az 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.
(2)Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, különösen ha a kérelmező
családjában igazoltan:
a)tartós betegség, tartós táppénz vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett
be,
b) elemi kár vagy baleset miatt jelentős anyagi kár keletkezett,
c) gyógyászati segédeszközt kell beszerezni és a segédeszközre szoruló személy
közgyógyellátásra nem jogosult stb.
(3) A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege nem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál
és nem haladhatja meg a 30.000 Ft-ot.

Elhunyt személy eltemettetési költségeinek települési támogatására
13. §
(1) Az elhunyt személy eltemettetési költségeihez települési támogatást nyújt annak, az
önkormányzat közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkező heresznyei
lakosnak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra
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nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek
viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy az igénylő 1 főre
számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400%-át.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt célból nyújtott települési támogatásösszege a helyben szokásos
legolcsóbb temetés összegének 15 %-a
(3) Az (1) bekezdésben foglalt célból nyújtott települési támogatásiránti kérelmet a haláleset
bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatalban. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt célból nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez, a kérelem
benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított
számla másolatát, és az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát. Amennyiben a
haláleset Vízvár Önkormányzat illetékességi területén történt, halotti anyakönyvi kivonatot
nem kell csatolni.
Lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás
(továbbiakban: Lakásfenntartási települési támogatás)
14. §
(1) A lakásfenntartási települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére
a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A
polgármester a villanyáram-, a víz- és szennyvíz, a gázfogyasztás, és a
szemétszállítás díjához, vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön
törlesztőrészletéhez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási települési
támogatást nyújt
(1a) A lakásfenntartási települési támogatást pénzbeli szociális ellátás formájában, a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben
veszélyezteti.
(2)* A lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át, és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének
hányadosával.
(2a) A lakásfenntartási települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a
háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma,
ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
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*Módosította 6/2015.(VIII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. aug. 27-től.
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(2b) Ha a háztartás
a) (2a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és
a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(3) A lakásfenntartási települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi
költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség
szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét – az
energiaárak várható alakulására figyelemmel – az éves központi költségvetésről
szóló törvény határozza meg.
(4) A lakásfenntartási települési támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(5) A lakásfenntartási települési támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a
továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2000 forint, és nem lehet több mint 7000 Ft
azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(6) A (5) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
J - 0,5 NYM -------TM = 0,3 -

× 0,15,

----------- NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az
NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et
századra kerekítve kell meghatározni.
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(7) A lakásfenntartási települési támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell a lakás
nagyságáról, a kérelmező lakásban tartózkodásának jogcíméről, a kérelmező és a vele közös
háztartásban élők számáról, személyi és jövedelmi adatairól, továbbá csatolni kell a háztartás
tagjainak jövedelmét igazoló iratokat és a háztartás tagjainak vagyoni helyzetéről szóló
vagyonnyilatkozatokat.
(8) A támogatás megállapítására irányuló kérelemben meg kell jelölni, hogy a kérelmező
mely lakhatási költséghez kéri a támogatás megállapítását, továbbá csatolni kell a
kérelemben megjelölt költségre vonatkozó utolsó havi közműszámla másolatát, lakásbérlet,
albérlet esetén a bérleti szerződés másolatát.
(9) A lakásfenntartási települési támogatást - a kérelem benyújtása hónapjának első
napjától kezdődően – hat hónap időtartamra kell megállapítani.
(10) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra való jogosultságot meg kell
szüntetni, amennyiben a támogatás jogosultjának megváltozik a lakcíme, vagy elhalálozik.
(11) Lakcímváltozás, vagy a jogosult halála esetén a támogatásra való jogosultságot a változás
hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. A jogosult halála miatt fel nem vett támogatást a
vele közös háztartásban együtt élt házastárs, vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és
testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.
(12) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás megállapításával kapcsolatos
hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.
III. FEJEZET
EGYÉB PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK
Kamatmentes szociális kölcsön
15. §
(1) Vízvár Önkormányzat Képviselő-testülete kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti
kétévente egy alkalommal legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj minimum ötszörösének
megfelelő összeg erejéig azt a személyt,
a.) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
minimum mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén 150%-át.
b.) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.
c.) a kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek igazolnia kell (pl. kikapcsolási
felszólítás, közüzemi számla, temetési számla stb.) hogy a kamatmentes kölcsönt mire kívánja
fordítani. Ezt fénymásolatban a beadványhoz csatolni kell.
(2) Nem részesíthető kölcsönben, a feltételeknek egyébként megfelelő személy, ha:
a.) korábban igénybe vett kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza.
b.) önhibájából került nehéz anyagi helyzetbe. Pl. munkaügyi központtal való együttműködés
hiánya stb.

9

(3)A kamatmentes szociális kölcsön adható legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum
ötszöröséig, és legfeljebb 12 havi törlesztéssel. A 15.§ (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott
célra adott kamatmentes kölcsönt kizárólag a kért célra lehet felhasználni, melyről utólag el kell
számolni.
(4)A kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a kölcsön folyósítás célját,
összegét, a visszafizetés feltételeit és a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás
módját.
(5) A kamatmentes szociális kölcsön iránti kérelmet a Hivatalban lehet benyújtani.
(6) A kamatmentes szociális kölcsön megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester
gyakorolja.
Kelengyetámogatás
16.§
(1) Az önkormányzat kelengyetámogatásban részesíti azt a szülőt, aki a gyermek születésének
időpontját megelőző egy évben Vízvár községben állandó lakóhellyel rendelkezik.
(2)A támogatáshoz be kell csatolni a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
(3) A támogatás összege gyermekenként 20.000 Ft.
(4) A kelengyetámogatás a gyermek születését követő 60 napon belül benyújtott igény esetén
állapítható meg. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(5) A kelengye támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület
a polgármesterre ruházza.
Iskolakezdési támogatás
17. § *
(1) Az önkormányzat az éves szociális segélykeret összegének figyelembe vételével
iskolakezdési támogatást nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az általános iskola,
középiskola, főiskola és egyetem nappali iskolarendszerű oktatásában részesülő vízvári
lakóhelyü gyermek, fiatal felnőtt iskoláztatási költségeihez.
a)Az általános iskolai tanulók esetében, az iskolakezdési támogatás mértéke 10.000 Ft.
b)Gimnáziumban, hat osztályos gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában,
technikum tanulók esetében iskolakezdési támogatás kifizetésének feltétele az iskolalátogatási
bizonyítvány benyújtása. Az iskolakezdési támogatás mértéke 12.000 Ft.
c)Főiskolai és egyetemi hallgatók esetében a támogatás kifizetésének a feltétele a hallgatói
jogviszony igazolás benyújtása. Az iskolakezdési támogatás mértéke 20.000 Ft
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*Módosította 6/2015.(VIII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. aug. 27-től.
(2)Az iskolakezdési támogatás iránti igényt minden év augusztus 21. – október 30. napjáig lehet
benyújtani, melynek elmulasztása jogvesztő.
(3)A tankönyvtámogatás kifizetésére az (1) bekezdés b) és c) pontban írt dokumentumok
benyújtása alapján kerül sor -az önkormányzat házipénztára útján - a határozat kézhezvételét
követő 5 munkanapon belül.
(4)Az iskolakezdési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester
gyakorolja.
Óvodáztatási támogatás
17/A. §
(1) Az önkormányzat az éves szociális segélykeret összegének figyelembe
vételével óvodáztatási támogatás állapít meg a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül
az óvodai nevelésben részesülő gyermek szeptemberi óvodakezdéséhez.
(2) Az óvodáztatási támogatás iránti igényt minden év augusztus 21. – október 30. napjáig
lehet benyújtani, melynek feltétele az óvoda igazolása az óvodai jogviszonyról. A
határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) Az óvodáztatási támogatás mértéke: 5000 Ft.
Köztemetés
18. §
(1)A polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a köztemetés elrendelésével
kapcsolatos ügyekben az Szt. 48.§-a alapján jár el.
(2) Az Szt. 48. § (3) bekezdés v) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben,
vagy egészben a képviselő-testület mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, ha
családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem
haladja meg, és nincs vagyona.

IV. FEJEZET
TÁRSULÁS KERETÉBEN ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
SZOLGÁLTATÁSOK
A személyes gondoskodás formái
19.§
(1) A személyes gondoskodás formái:
a.) Szociális alapszolgáltatás:
1.) Étkeztetés
2.) Házi segítségnyújtás
3.) Családsegítés
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4.) Idősek Klubja
5.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
b.) Szakosított ellátás:
1.) Idősek Otthona
(2) A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Drávamenti Alapszolgáltatási
Központ (a továbbiakban: DAK), feladatait az alábbiak szerint látja el:
a.) az étkeztetést,
b) a házi segítségnyújtást,
c) az idősek klubja alapszolgáltatást.
d) idősek otthona
(3) A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Drávamenti Óvodák Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat (a továbbiakban: DOK) ellátja
a) a családsegítő szolgáltatást.
(4)A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az önkormányzat a Barcsi Szociális Központ útján
biztosítja.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20.§
(1)E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a határozattal jogerősen el nem
bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2)E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Vízvár Közég Önkormányzata
képviselő-testületének A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló
2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete.
Vízvár, 2015. február 25.
Kozma László sk.
polgármester

Egységes szerkezetbe szerkesztve: 2015. augusztus 27-én

Mózes Józsefné sk.
jegyző

