BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2017 (II. 21.) számú
rendelete
A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások
helyi szabályairól
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja - a helyi sajátosságoknak megfelelően, az önkormányzat teherbíró
képességének figyelembe vételével - a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások
viseléséhez támogatás nyújtása, a temetési segély, a köztemetés feltételeinek megállapítása,
valamint a krízishelyzetek kezelése.
(2) A szociális segítséget, ellátást minden olyan esetben, amikor az lehetséges, az egész család
támogatására kell felhasználni és előnyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat,
amelyek a család szerepét erősítik.
(3) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni
kell az egyéni felelősség elvét.
2. A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya - ettől eltérő rendelkezés hiányában - kiterjed a Bököny község
közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre.
3. Értelmező rendelkezések
3. §
(1) E rendelet alkalmazásában - ettől eltérő rendelkezés hiányában a) a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedül élő, a háztartás, a
keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározására az Szt. ide vonatkozó
rendelkezései az irányadók;
b) e rendelet III. fejezetében szabályozott szociális ellátások tekintetében közös háztartásban
élő közeli hozzátartozóként a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (4) bekezdésében meghatározott közös
háztartásban élő közeli hozzátartozókat kell figyelembe venni;
c) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése
szerinti kiskorú;
d) fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki 25. évét még nem töltötte be;

e) természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel az önkormányzat anyagi javak
biztosításával, szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget;
f) elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény - különösen árvíz, belvíz, szélvihar,
felhőszakadás stb. - hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár;
(2) E rendelet alkalmazásában nem minősülnek jövedelemnek az Szt. 4. § (1a) bekezdésében
meghatározott juttatások, valamint e rendeletben szabályozott szociális ellátások.
II. fejezet
4. Az ellátások formái
4. §
(1) A jogosult részére - az e rendeletben meghatározott feltételek szerint - a következő
települési támogatások nyújthatók:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lakásfenntartási támogatás,
temetési segély,
köztemetés,
rendkívüli települési támogatás,
rendkívüli rendszeres települési támogatás,
Bursa Hungarica ösztöndíj program,
Arany János tehetséggondozó program,
időskorúak természetbeni rendkívüli települési támogatása.

(2) Az önkormányzat - önállóan, valamint a Bökönyi Szociális Szolgáltató Intézmény
közreműködésével - a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a személyes
gondoskodást nyújtó következő alapellátási formákat:
1.
2.
3.

étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
nappali ellátás.

(3) Étkeztetésben az a személy részesülhet, aki az alábbi feltételek közül legalább egynek
megfelel:
a) 40 év feletti,
b) cukorbeteg,
c) nyugdíjas,
d) gyermekét egyedül nevelő szülő.
(4) Az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek
szociális és mentálhigiénés ellátását, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást a Dél-Nyírségi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Bökönyi Kirendeltsége (4231 Bököny
Kossuth u.12.) végzi.
5. Eljárási rendelkezések
5. §
(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igényeket a Bökönyi Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) székhelytelepülésének szociális irodájában

az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. Az eljárás - indokolt esetben hivatalból is megindítható.
(2) A települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) jövedelemnyilatkozatokat,
b) a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló
iratot, úgy mint:
ba) havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó
jövedelméről kiállított munkáltatói igazolást,
bb) álláskeresők számára nyújtott támogatás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban
folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi központ által kiállított
igazolást,
bc) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását
megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában az utolsó havi
bankszámlakivonatot,
bd) a vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó, a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem azon részéről, mely az adóbevallással
lezárt évben keletkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolást, a fennmaradó
időarányos részre a havi nettó átlagjövedelemre vonatkozó, könyvelő által kiállított igazolást,
ennek hiányában nyilatkozatot,
be) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelmek esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről kiállított igazolást,
bf) az adómentes bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó
jövedelem esetén, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban elért nettó jövedelemről
kiállított nyilatkozatot, valamint az őstermelői igazolvány és a betétlap másolatát,
bg) ellátatlanság esetén az erről szóló, munkaügyi központ által kiadott igazolást,
c) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint a többletkiadást előidéző
körülmény igazolását és a kérelmező öngondoskodási lehetőségének hiányát,
d) ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési
önkormányzattól kérik, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát,
e) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója
nevére kiállított számla eredeti példányát.
(2) Nem jogosult települési támogatásra az a személy:
a) az az aktív korú személy, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy
munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt a munkaügyi
központtal.
(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles - az igényelt
támogatástól függően - a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és
jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni. Köteles továbbá a
kérelem-nyomtatványon felsorolt igazolásokat – továbbá ezek hivatalból történő
beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni.
(4) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem
számítása tekintetében az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(5) A jogosultsági feltételek fennállását, a rokkantságot, a fogyatékosságot,
munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett ellátást,
közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a Hivatalnál, az önkormányzat
intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.
6. §

(1) Az e rendeletben szabályozott települési támogatásokról a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése alapján átruházott hatáskörben a polgármester
dönt.
(2) A rendelet 14-15. §- aiban meghatározott ellátásokról a képviselő-testület dönt.
7. §
A támogatás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az
irányadók.
8. §
(1) Az e rendeletben megállapított ellátások lakossági folyószámlára utalással, készpénzben
pénztári kifizetéssel, és természetben adhatóak.
(2) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat - ettől eltérő rendelkezés hiányában utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.
(3) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével
nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell:
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték
megfizetésére.
(4) Az Szt. 17. § (5) bekezdés szerinti méltányossági jogkörben hozott döntés ellen
fellebbezésnek nincs helye.
III. fejezet
Települési támogatások
1. Lakásfenntartási támogatás
9. §
(1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a
család tagjai egyikének sincs vagyona.
(2) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(3) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék
működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a
készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.
(4) Közös háztartásban élőnek kell tekinteni a kérelmezővel azonos lakcímen lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.
(5) A lakásfenntartási támogatás havi összege 3.000 Ft.
(6) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(7) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
(8) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.

2. Temetési segély
10. §
(1) Temetési célra annak a személynek állapítható meg temetési segély, aki a meghalt
személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve
családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át.
(2) Az elhunyt személy eltemettetéséhez nem állapítható meg temetési segély az Szt.-ben
szabályozott rendelkezéseken túl köztemetés esetén, továbbá annak a személynek sem, aki:
a) tartási vagy egyéb szerződés alapján a temetésről gondoskodni köteles,
b) a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül,
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó
temetési segély iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 30 napon belül lehet
benyújtani, mely határidő jogvesztő.
(4) A kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is.
(5) A temetési segély összege: 15.000 Ft.
3. Köztemetés
11. §
(1) A köztemetés költségének megtérítésére részletfizetés engedélyezhető, különös
méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén, az eltemettetésre köteles személy
részére, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.
(2) A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítése alól – részben vagy egészben –
mentesítheti azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
és a temetésről való gondoskodás esetén a létfenntartása veszélyeztetetté válna.
4. Rendkívüli települési támogatás
12. §
(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő különösen az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott – személynek, akinek a családjában
az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %át, egyedül élő esetén 150 %-át nem haladja meg.
(2) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmankénti legalacsonyabb összege 2.000,Ft legmagasabb összege 10.000,- Ft.
5. Rendszeres települési támogatás
13. §
(1) Az önkormányzat pénzbeli rendkívüli rendszeres település támogatást állapít meg – egy
naptári éven belül havonta egy alkalommal – a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, súlyos fogyatékos betegség során létfenntartási gondokkal küzdő
személyek részére, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a legkisebb
öregségi nyugdíj mindenkori összegének 100%-át (2017. évben a 28.500 Ft.)

(2) A rendszeres települési támogatás havi összege 10.000 Ft.
(3) A rendszeres települési támogatást 1 év időtartamra kell megállapítani.
(4) A kérelmezőt a rendszeres település támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első
napjától illeti meg.
(5) A kérelemmel együtt szükséges benyújtani a fogyatékosságot igazoló dokumentumot is.
(6) Nem jogosult rendszeres települési támogatásra azon személy, aki után ápolást-gondozást
végeznek és ápolási díjban részesülnek.
6. Bursa Hungarica ösztöndíj program
14. §
(1) A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
keretében ösztöndíjat nyújt azoknak a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatóknak, akik
állami felsőoktatási intézményekben, továbbá nem állami felsőoktatási intézményekben
államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú
továbbképzésben, valamint első felsőfokú szakképzésben, az általuk felvett szak képesítési
követelményében meghatározott képzési időn belül, nappali tagozaton folytatják
tanulmányaikat.
(2) Az ösztöndíj megállapítása során az Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázó és
vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelmét vizsgálja.
Az egy háztartáson belül az egy főre eső havi nettó jövedelem meghatározásánál a Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat
kell figyelembe venni.
A jövedelemszámításkor a havonta rendszeres mérhető jövedelemnél az előző hónap
jövedelmét, egyéb jövedelemnél, pedig Az előző év 12 havi jövedelmének átlagát kell
figyelembe venni.
Az ösztöndíj megállapításának feltételeként meghatározott felső határ szerint:
- A családban élő pályázó esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
- Egyedülálló eltartó esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.
7. Arany János tehetséggondozó program
15. §
(1) A képviselő-testület az Arany János tehetséggondozó program keretében támogatja azon
tanulói jogviszonyban álló, általános iskola 8. évfolyamára járó, hátrányos helyzetű diákot,
akit az iskola nevelő-testülete kiemelkedő tanulmányi munkája révén javasol.
(2) A támogatás időtartamát egy tanulmányi évre állapítja meg a képviselő-testület.
(3) A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg a képviselő-testület. Az ösztöndíj
havi összege legalább 1.000,- Ft legfeljebb 5.000,- Ft.
8. Időskorúak természetbeni rendkívüli települési támogatása
16. §
(1) Rendkívüli természetbeni települési támogatásban kell részesíteni azon időskorú
személyeket,
- akik a 90., illetve a 100. életévüket betöltötték,
- akik házasságban élnek és betöltötték házasságkötésük 50., illetve 60. évfordulóját.
(2) A rendkívüli természetbeni települési támogatás mértéke 20.000 Ft.

(3) A támogatás hivatalból kerül megállapításra.
IV. fejezet
Helyi szociálpolitikai kerekasztal
17. §
(1) A képviselő-testület a helyi szociálpolitikai kerekasztalt létrehozza.
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a) Bököny község polgármestere,
b) Bököny község alpolgármestere,
c) a Bökönyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülésének szociális, valamint
humánpolitikai ügyintézője
d) a Bökönyi Barota Mihály Óvoda intézményvezetője
e) a Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola intézményvezetője
f) a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézményvezetője,
g) a Bököny községben működő és praktizáló háziorvosok,
h) a védőnők, családgondozók.
(3) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy ülést tart.
V. fejezet
Záró rendelkezések
18. §
(1) Ez a rendelet 2017. február 22. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bököny Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 16/2016. (XI.
28.) önkormányzati rendelete.

