Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól
(a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015. (XI. 17.), 1/2016. (I. 29.), 16/2016. (VI. 30.), 17/2016. (VIII.
10.), 21/2016. (XI. 25.), 1/2017. (I. 26.), 10/2017. (V. 05.), 20/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelettel
egységes szerkezetben)

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, az 58/B. § (2)
bekezdésében, illetve a 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is – Biharkeresztes Város
Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III.
1.) sz. rendelet 40.§-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város
Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Művelődési, Szociális
és Egészségügyi Bizottsága, Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat
által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következő
rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja:
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
(1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat a közigazgatási határain belül a szociális
biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – az Alaptörvénnyel és a magasabb
szintű jogszabályokkal összhangban – megállapítsa az önkormányzat által pénzben és
természetben biztosított szociális ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, illetve
igénybevételüknek módjait, feltételeit, valamint érvényesítési garanciáit.
(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult
családok életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket
arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy
családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak
gondoskodni.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed a Biharkeresztes
város közigazgatási területén életvitelszerűen élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként és oltalmazottként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az
(1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Szt. 3. § (3)-(4) bekezdésében, valamint az Szt. 6.
§-7. §-ában meghatározott személyekre.
Eljárási rendelkezések
3. §
(1) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmeket (a továbbiakban kérelem)
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalnál (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.)
az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell írásban előterjeszteni.
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni
és jövedelmi viszonyairól nyilatkozatot tenni, illetve azokat igazolni.
(3) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó munkatársai az alábbiak szerint ellenőrizheti:
a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,
b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
c) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,
d) elrendelheti környezettanulmány készítését,
e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.
(4) A jövedelemszámításhoz, a kérelemhez csatolni kell:
a) A havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző
hónap nettó átlagáról kiadott munkáltatói igazolást,
b) Nyugdíjas kérelmező esetén a utolsó havi nyugdíjszelvényt,
c) álláskeresési ellátás esetén az azt megállapító határozatot,
d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a kérelem
benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról,
e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett
nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.
(5)

Ha az eljáró hatóság hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban
szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével
vélelmezhető.

(6)

A jogosultság elbírálásához bizonyítékként felhasználható más közigazgatási szerv,
hatóság, illetőleg szociális feladatokat ellátó más szerv által tartott helyszíni szemlén
készített jegyzőkönyv, továbbá az általa más ügy eldöntéséhez készített
környezettanulmány, feltéve, ha annak elkészítése óta három hónap nem telt el, és a
jegyzőkönyv az ügy elbírálásához szükséges adatokat tartalmazza.
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Pénzbeli és természetben nyújtott ellátások
A települési támogatás
4. §
(1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani.
A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a
rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani,
hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.
(2) Nem szükséges a kérelmezőnek új igazolást csatolni, illetve nyilatkozatot tenni a tárgyévi
kérelméhez, ha a jogszabályoknak és a rendelet előírásainak megfelelően már benyújtotta
a) a tárgyévi nyugdíjáról szóló igazolást,
b) a társadalombiztosítási ellátás esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban
kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy társadalombiztosítási szerv igazolását,
c) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,
d) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az
oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony
fennállásáról,
f) álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásról, vagy a regisztrálásról
a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által kiadott előző havi igazolást, határozatot,
vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot,
g) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés
tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot.
(3) A települési támogatás pénzben és természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.
(4) A települési támogatás iránti kérelmek elbírálása a jegyző feladata.
„(5)1 „Amennyiben a rendelet másként nem rendelkezik a pénzbeli települési támogatások a
döntés meghozatalát követő 20 napon belül vehetők fel a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal házipénztárából.”
„(6)2 Települési támogatás bentlakásos intézményben lakók számára nem vehető igénybe,
kivéve a születésnapi támogatás.”
„A települési támogatás formái
5. § 3
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Kiegészítette: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet; Módosította: 17/2016. (VIII. 10.) önkormányzati
rendelet, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell; Hatályos: 2016. augusztus 11. napjától
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Módosította: 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet; Hatályos: 2016. július 1. napjától
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Kiegészítette: 14/2015. (VII. 30.), 21/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet; Módosította: 1/2016. (I. 29.),
1/2016. (I. 26.), 10/2017. (V. 05.), 20/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet; Hatályos: 2017. december 1.
napjától
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Települési támogatás
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás;
b) gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás;
c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
d) születési támogatás;
e) születésnapi támogatás
f) iskoláztatási támogatás
g) óvodáztatási hozzájárulás
h) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatása
i) szociális célú tüzelőanyag támogatás
céljából nyújtható.”
6. §
(1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek,
családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulásra jogosult az a személy,
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-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. Aki a
kérelemmel megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, s abban
életvitelszerűen lakik.
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás céljából nyújtott 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,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(4) Ha a háztartás
a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a
nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám
0,2-del növekszik.
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(6) A lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségek esetén a rendszeres kiadásokhoz való
hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás természetben nyújtott szociális ellátás.
(7) A támogatás összege havonta 5.000 Ft.
(8) A támogatás folyósítása a kérelmező által a kérelemben megjelölt közszolgáltató felé
történik (villanyáram, víz-, szennyvíz-, gázfogyasztás, és szemétszállítás díja). A
megjelölt közszolgáltatóval a kérelmezőnek szerződéses viszonyban szükséges állni,
melyet a kérelem benyújtásakor igazolni köteles.
(9) A támogatást egy évre kell megállapítani, a kérelem benyújtása hónapjának első napjától.
(10) A lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás ugyanazon lakásra csak
egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától.
(11)4 „A lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás céljából nyújtott
települési támogatásra való jogosultság egyéb feltételei:
a)
A kérelmező által lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db
szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata;
b)
az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a
járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10
méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és
gyommentesítése.”
7. §
(1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében gyógyszerkiadásokhoz való
hozzájárulás állapítható meg annak a közgyógyellátásban nem részesülőnek, akinek havi
gyógyszerköltsége – a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását
veszélyezteti, és
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-a vagy
b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének legfeljebb 250 %-a.
(2) A települési támogatás ezen fajtája a kérelem benyújtása hónapjának első napjától az
adott év december 31. napjáig kerül megállapításra.
(3)

Az gyógyszerkiadásokhoz való
jövedelemigazolást kell csatolni.

hozzájárulás

megállapítása

iránti

kérelemhez

„(4)5 A gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás
mértéke 3.000 Ft/hó.”
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Módosította: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet; Hatályos: 2016. február 1. napjától.
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(5) A gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás
családonként egy jogosultnak állapítható meg.
(6) A gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás természetbeni juttatás, melyet a kérelem
elbírálását követően az erre rendszeresített utalvány formájában biztosít az Önkormányzat
a jogosult részére. Az utalvány 500 Ft-os és 1000 Ft-os címletekben kerül kibocsájtásra.
Az utalvány jogosult részére történő kiadása a Pénzügyi Iroda feladata.
(7) Az utalványok jogosult részére történő átadására a kérelem elbírálását követően kerül sor,
melynek felhasználásáról a kérelmező dönt.
(8)6 „Az utalvány kizárólag a Remedium 2000 Gyógyszertárban, vényköteles gyógyszer
kiváltására (4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 5 -7. szám) a tárgyév december 31. napjáig
használható fel. A határidő jogvesztő.“
(9) Az utalvány ellenértékének megtérítésére az Önkormányzat kötelezettséget vállal. Az
utalvány sorszámozott, szigorú számadású nyomtatványként kezelendő.
(10) Az utalványok értékét a Pénzügyi Iroda a gyógyszertár számlája és a mellé csatolt aláírt,
lebélyegzett utalványok alapján egyenlíti ki tárgyhó 30. napjáig.
(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gyógyszerkiadásokhoz való
hozzájárulásra vonatkozóan a Remedium 2000 Gyógyszertárral megállapodást kössön.
8. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete támogatást nyújt annak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege általános forgalmi adó nélkül jelenleg:
Földbetemetés esetén:
60.000 Ft,
Hamvasztásos temetés esetén: 100.000 Ft.
(3) A támogatás összege nem lehet kevesebb 10.000 Ft-nál.
(4) Települési támogatás az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás
céljából nem állapítható meg annak:
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének háromszorosát,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési
hozzájárulásban részesült.
9. §7
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Módosította: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet; Hatályos: 2016. február 1. napjától.
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„Születési támogatásra jogosult 5.000 Ft összegben az a család, ahol kisgyermek születik,
illetve gyermeket fogadnak örökbe, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem
legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-a. A támogatás
megállapításához szükséges a család ezen irányuló kérelmének hivatalhoz történő benyújtása
a születést követő 90 napon belül.”
10. §
Születésnapi támogatásra jogosult 5.000 Ft összegben az a 90. életévét betöltött személy,
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 500 %-a. A támogatás megállapításának ezen formája hivatalból
történik.
11. § 8
„11.§ (1) „Évente egyszer iskoláztatási támogatásra jogosult szülőjének kérelmére,
nagykorú tanuló/hallgató esetén saját kérelmére, az a tanuló vagy hallgató, aki legalább 5
éve biharkeresztesi állandó lakos, vagy 5 éve Biharkeresztesen tartózkodási hellyel
rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik, általános iskolai tanuló esetén
Biharkeresztesen jár iskolába.
(2) A támogatás összege:
a) Biharkeresztesen általános iskolába járó tanuló esetén 5.000 Ft
b) középiskolai tanuló esetén 8.000 Ft
c) felsőoktatási intézmény hallgatója esetén 13.000 Ft
(3) A támogatás iránti kérelem általános és középiskolás tanuló esetén a tárgyév augusztus
hónapjának 1. napjától augusztus 20. napjáig, felsőoktatási intézmény hallgatója
esetén a tárgyév szeptember 30. napjáig nyújtható be. A kérelemhez az általános
iskolai tanuló kivételével csatolni kell a köznevelési intézmény által kiadott eredeti
tanulói jogviszony igazolást, vagy a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti
hallgatói jogviszony igazolást, illetve ezen igazolások hitelesített másolatát.
(4) A (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti intézményekben, iskolarendszerű
felnőttképzésben résztvevő tanuló jogosult a támogatás igénylésére.
(5) Nem részesülhet támogatásban a passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező
felsőoktatási intézménybe járó hallgató.
(6) A támogatás megállapításáról a kérelem benyújtását követő 8 napon belül átruházott
hatáskörben a jegyző dönt. Az általános iskolások és a középiskolások iskoláztatási
támogatásának kifizetése tárgyév augusztus hó 31. napjáig, a felsőoktatási
intézmények hallgatói támogatásának kifizetése tárgyév október hó 15. napjáig
történik.”
„11/A. §9
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Kiegészítette: 14/2015. (VII. 30.); módosította: 21/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet; 1/2016. (I. 29.),
17/2016. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell;
Hatályos: 2016. augusztus 11. napjától
9
Kiegészítette: 21/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet; Módosította: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati
rendelet; Hatályos: 2016. február 1. napjától
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„(1) Évente egyszer óvodáztatási hozzájárulásra jogosult szülőjének kérelmére, az az óvodás,
aki legalább 5 éve biharkeresztesi állandó lakos, vagy Biharkeresztesen 5 éve
tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint életvitelszerűen itt tartózkodik és
Biharkeresztesen jár óvodába.
(2) A támogatás összege 3.000 Ft.
(3) A támogatás iránti kérelem a tárgyév augusztus 1. napjától augusztus 31. napjáig nyújtható
be.
10
„ (4) A támogatás megállapításáról a kérelem benyújtását követő 8 napon belül átruházott
hatáskörben a jegyző dönt, az óvodáztatási hozzájárulás kifizetése tárgyév szeptember
hó 20. napjáig történik.
„11/B. §11
„11/C. §12
„11/D. §13
11/E.14 §
„(1) Havonta Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatására
jogosult szülőjének kérelmére, nagykorú tanuló/hallgató esetén saját kérelmére, az a tanuló
vagy hallgató, aki biharkeresztesi állandó lakos, vagy Biharkeresztesen tartózkodási hellyel
rendelkezik és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban az adott
tanévre vonatkozóan nyertes pályázattal rendelkezik.
(2) A támogatás összege havonta 3.000 forint.
(3) A támogatás megállapításáról a képviselő-testület dönt.”
„11/F. §15
(1) Biharkeresztes Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a
tüzelőanyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú tüzelőanyag
támogatást nyújt (a továbbiakban: támogatás) a szociálisan rászoruló személyek részére.
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Módosította: 17/2016. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is
alkalmazni kell; Hatályos: 2016. augusztus 11. napjától
11
Kiegészítette: 21/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet; Hatályon kívül helyezte: 1/2016. (I. 29.)
önkormányzati rendelet 2016. február 1. napjától
12
Kiegészítette: 21/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet; Módosította: 1/2016. (I. 29.), 21/2016. (XI. 25.)
önkormányzati rendelet; Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet, 2017. február 1.
napjától
13
Kiegészítette: 21/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet; Módosította: 21/2016. (XI. 25.) önkormányzati
rendelet; Hatályon kívül helyzete: 10/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelet 2017. május 6. napjától
14
15

Kiegészítette: 1/2016. (I. 26.) önkormányzati rendelet; Hatályos: 2017. február 1. napjától
Kiegészítette: 20/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet; Hatályos: 2017. december 1. napjától
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(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez:
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(3) Szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesíthető háztartásonként az, aki a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában szereplő
nyugdíjszolgáltatások (öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti
hozzátartozói nyugellátások, özvegyi járadék, valamelyikében részesül, és amelynek összege
nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 500 szorosát.2017-ben
a 142 500 Ft-ot.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott támogatás jogosultjának a tüzelőanyag támogatás
megítélésének napján a településen kell életvitelszerűen tartózkodnia és bejelentett
lakóhelyének, tartózkodási helyének is a településen kell lennie.
(5) Ingatlanonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(6) Amennyiben egy helyrajzi szám alatt több különálló ingatlan található, ott a különálló
háztartás is részesülhet támogatásban, ha rendelkezik tüzelőberendezéssel.
(7) Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról 2017. február 15. napjáig gondoskodik. A
tüzelőanyag kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által biztosított
lakcímre szállítással.
(8) A támogatásra való jogosultságról Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselőtestületének Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága határoz.
(9) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követően elhalálozik, a tűzifát
a vele közös háztartásban lévő közeli hozzátartozó veheti át a következő sorrendben:
házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő
sorrendben. Közeli hozzátartozó hiányában a jogosultság megszűnik.
(10) Az a jogosult, aki a részére nyújtott támogatást értékesíti, az a következő 3 évben nem
részesülhet ilyen támogatásban. ”

Hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás
12. §16
16

Hatályon kívül helyezte: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2016. február 1. napjától
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Rendkívüli települési támogatás
13. §
(1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli
települési támogatást nyújt. Rendkívüli települési támogatásra jogosult csak az a személy
lehet, akinek a (2) bekezdésben meghatározottak közül legalább egy feltétel fennállása
igazolható, továbbá, a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, egyedül élő esetén a 250
%-át.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet az Szt. 45. § (4) bekezdésén túl:
a) elemi kár
b) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés
c) társadalom- és egészségbiztosítási ellátás (rokkantsági, öregségi nyugdíj stb.) intézése
miatti jövedelem-kiesés
d) egyéb, előre nem látható, különös méltánylást érdemlő esetek.
(3) A rendkívüli települési támogatás összege legalább 1.500 Ft.
(4) Egy adott időszakon belül ugyanazon kérelmező amennyiben több alkalommal is
rendkívüli települési támogatásban részesül, a határozatban rendelkezni kell a konkrét
összegekről és a kifizetések időpontjáról.
(5) A rendkívüli települési támogatás természetbeni támogatásként is megállapítható:
a) Erzsébet-utalvány formájában,
b) gyógyszer költségek kifizetésére,
c) 17
(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a R.1. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon nyújtható be.
(7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket a Polgármester bírálja el.
„Szociális földprogram
13/A.§ 18
(1)

17
18

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók
részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít. A szociális
földprogram célja:

Hatályon kívül helyezte: 14/2015. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2015. augusztus 1. napjától
Kiegészítette: 11/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelet; Hatályos: 2015. május 11. napjától
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(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

a) az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő
háztartások szociális földprogramba történő bekapcsolása jövedelemszerző
képességük növelésével,
b) a munkanélküli családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos
helyzetük javítása, további társadalmi leszakadásuk megakadályozása,
c) munkavégzésre nevelés,
d) a munkakedv növelésével jövedelemszerzési lehetőség, életvitel,
szemléletmód, formálása,
e) szerepvállas az aktív szociálpolitikai rendszerben.
A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja, aki
döntésre jogosult az ellátás megállapításának és megszüntetésének
vonatkozásában.
A szociális földprogramban részt vehet az a személy, aki:
a) rendszeres szociális segélyben részesül,
b) fogalakoztatást helyettesítő támogatásban részesül,
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
d) nyugdíjasok
e) álláskereső, vagy regisztrált munkanélküli vagy
f) olyan megváltozott munkaképességű, akinek az egészségi állapota a
programban való részvételt lehetővé teszi, és
g) mezőgazdasági termelésre alkalmas földterülettel, és kisállattartásra alkalmas
épülettel rendelkezik
h) a szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy
személy vehet részt.
A szociális földprogramban résztvevők (továbbiakban támogatottak) támogatási
szerződés megkötésével vállalhatják a részvételt.
A szociális földprogramban való részvételről a Köznevelési, Művelődési,
Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Biharkeresztesi Egyesített Szociális
Intézmény véleményének kikérésével a Képviselő-testület dönt.
A döntést követően támogatási szerződés megkötésére kerül sor a támogatottal.
A támogatottsági jog és az abból származó bármilyen más előny másra át nem
ruházható.
A támogatott köteles:
a) a használatba adott földet művelni (gyommentesítés, kártevők elleni
védekezés)
b) a terményt időben betakarítani.
Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási
szerződésből eredő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Képviselő-testület a
megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a
támogatott a programban való részvételből 1 év időtartamra kizárásra kerül.
Köztemetés
14.

§

(1) Köztemetés esetén a polgármester jár el.
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(2) Az Szt. 48.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a
visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül
kérelemre, méltányosságból engedélyezhet:
a) részletfizetést, ha a temetésre köteles
- egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
300 %-át nem éri el, vagy
- családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege 250 %-át nem éri el,
b) a visszafizetési kötelezettség 50 %-ig mérséklést, ha a temetésre köteles
- egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
250 %-át nem éri el, vagy
- családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege 200 %-át nem éri el,
c) elengedést, ha a temetésre köteles
- egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
200 %-át nem éri el, vagy
- családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem éri el, feltéve, hogy annak megfizetése a kötelezett
megélhetését súlyosan veszélyeztetné.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
15. §
Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatási formák közül az alábbiakat biztosítja:
(1) Szociális alapszolgáltatások:
a) étkeztetés (az Szt. 62. §-a alapján),
b) házi segítségnyújtás (az Szt. 63. §-a alapján),
c) családsegítés (Szt. 64. §-a alapján),
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65.§-a alapján),
e) nappali ellátás (Szt. 65/F. §-a alapján).
(2) Gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 39-40. §-a alapján)
b) gyermekek napközbeni ellátása óvoda, iskolai napközis foglalkozás keretében
(Gyvt.41.§- alapján), valamint bölcsődei ellátás keretében (Gyvt. 42.§-a alapján.)
c) gyermekek átmeneti gondozása a jegyző által kijelölt helyettes szülővel (Gyvt. 49. §alapján.)
(3) Az önkormányzat a
- BESZI keretein belül biztosítja a szociális alapszolgáltatások közül a családsegítést, az
étkeztetést, házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a nappali
ellátást, a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást,
- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde keretein belül biztosítja a bölcsődei ellátást.
- A Bocskai István Oktatási Központ keretein belül biztosítja az iskolai napközis
foglalkozást.
Étkeztetés
16. §
12

(1) Az önkormányzat az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi
egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(2) A Szoctv. 62.§-ában meghatározott étkeztetésre jogosult az a rászoruló, aki
a) 60 éven felüli,
b) beteg,
c) fogyatékos
d) szenvedélybeteg
e) pszichiátriai beteg
f) hajléktalan.
(3) Az ellátás módja lehet:
a) helyben étkeztetés;
b) étkezés elvitele saját erőből;
c) étkezés házhoz szállítással.
(4) Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult
köteles megfizetni. Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik, a térítési díjat
a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni.
(5) Az étkeztetésre való jogosultság megállapítása érdekében a kérelmező köteles egészségi
állapotát háziorvosával igazoltatni.
Házi segítségnyújtás
17. §
(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében
a) gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására
saját erejükből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak;
b) gondoskodik azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az
ellátási formát igénylik;
c) közreműködik az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete
higiéniás körülményeinek megtartásában, a veszélyhelyzetek kialakulásának
megelőzésében, illetőleg azok elhárításához segítséget nyújt.
(2) A házi segítségnyújtásra való jogosultság megállapítása érdekében a kérelmező köteles
egészségi állapotát háziorvosával igazoltatni.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
18. §
Biharkeresztes Város Önkormányzata a Szt. 65. §-a alapján jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást működtet a BESZI közreműködésével.
Családsegítés
19. §
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(1) Az önkormányzat a családsegítés keretében kapcsolatot tart a veszélyeztetettséget és a
krízishelyzetet észlelő jelzőrendszerbe tartozó szolgáltatókkal, intézményekkel,
koordinálja tevékenységüket.
(2) A családsegítő szolgáltatás a település teljes lakosságára kiterjed.
Nappali ellátás
20. §
A nappali ellátás a Sztv. 65/F. § rendelkezéseinek megfelelően a BESZI közreműködésével
történik.
Szociális szolgáltatásokra vonatkozó közös rendelkezések
21. §19
(1) „A BESZI intézményvezetője külön eljárás nélkül köteles az intézmény feladatkörébe
tartozó ellátást (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
nappali ellátás) nyújtani azoknak a személyeknek, akiknek az azonnali ellátás hiánya
életüket, egészségüket súlyosan veszélyeztetné.
(2) A BESZI intézményvezetője a rendkívüli élethelyzetben lévőnek az intézményi
ellátásáról külön eljárás keretében gondoskodik.
(3) Rendkívüli élethelyzetben lévőnek minősül, aki
a) tartós kórházi kezelésben részesül, és ez legalább 50 %-os jövedelemkiesést jelent
számára, vagy
b) jövedelme oly mértékben lecsökkent, hogy kiadásai a létfenntartását veszélyeztetik.
(4) Az intézményvezető az (1) és (2) bekezdésben foglalt intézkedéséről a Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottságot annak legközelebbi ülésén
tájékoztatni köteles.
(5) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás iránti kérelem a BESZI intézményvezetőjénél
terjeszthető elő, akivel megállapodás kell kötni az ellátás feltételeiről.
(6) A megállapodás tartalmazza:
a) a felek nevét
b) a megállapodás tárgyát
c) az ellátás időtartamát
d) a szolgáltatás formáját, módját, körét
e) a szolgáltatás díját
f) megszűnésének és megszűntetésének eseteit
(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás megszűnik:
a.) a jogosult halálával
b.) a szolgáltatásról való lemondással.

19

Módosította: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet; Hatályos: 2016. február 1. napjától

14

(8) Az intézményvezető az étkeztetést megszüntetheti, amennyiben a szociális rászorultság
feltételei már nem állnak fenn. Erről a jogosultat vagy törvényes képviselőjét írásban
értesíti.
(9) A személyes gondoskodást nyújtó szakellátás megszűnésének és megszüntetésének
eseteit és módját az Szt. 100 - 102. §.-a szabályozza.”

22. §
(1)
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„A Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények (mint szervezeti egységben)
fizetendő szociális étkeztetés térítési díját az önkormányzat évente külön rendeletben
állapítja meg.”

(2) Az étkeztetés természetbeni ellátásként is nyújtható, a rászorult térítési díjának
kifizetésével.
Szociálpolitikai Kerekasztal
23. §
Az önkormányzat a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében
szociálpolitikai kerekasztalt működtet, amely szükség szerint, de évente legalább egy
alkalommal ülést tart. Tagjai a településen szociális intézményeket működtető fenntartók
képviselőin kívül a helyi szervezetek képviselői, így különösen:
a) Az önkormányzat a Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi
Bizottságának elnöke
b) Biharkeresztesi Nyugdíjasok képviselője
c) Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezetének vezetője
d) Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények vezetője
e) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatal Járási I.
Munkaügyi Kirendeltségének képviselője
f) Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei
g) Védőnők
h) Háziorvosok
i) Helyi szociális civil szervezetek képviselői
Záró rendelkezések
24. §
E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba; ezzel egyidejűleg hatályát veszti a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi a 13/2013.
(V. 2.) önkormányzati rendelet.
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