
Mu ro ny Kiizs é g Ö nko rm ány zata Képvis el -tes ttiletén ek
1312013. (xII. L9.) iinkormányzati rendelete

a szociátlis igazgatásr l és szociális ellátásokr l sz l
412012. (IV. 26.) iinkormányzati rendelet

m dosításár l

Murony K zség Önkorm ányzati Képvisel -testtil ete az Alaptorv ény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szoci áIis igazgatásr l és a szociális ellátásokr l sz l 1993. évi III.
torvény 37lA. $ (3) bekezdésében,38.$ (9) bekezdésében,45.$ (l) és (3) bekezdéseiben,
valamint a 62. $ (2) bekezdésében és a 132.$ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás a|apján az
Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkorében e|járva az
alabbiakat rendeli el:

1. s A szociális tgazgatásr l és szociális ellátásokr l sz l 4l20l2. (Iv.26.) onkormtnyzati
rendelet _ a továbbiakban: R. - bevezet rendelkezése helyébe a kovetkezo bevezeto
rendelkezés lép:

,,Murony Kozség Önkorm ányzati Képvisel -testril ete az Alaptorv ény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szociáLis igazgatásr l és a szociális ellátásokr l sz l 1993. évi III.
torvény 37lA. $ (3) bekezdésében,38.$ (9) bekezdésében,45.$ (1) és (3) bekezdéseiben,
valamint a 62. $ (2) bekezdésében és a 132.$ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az
Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkorében e|járva az
alábbiakat rendeli el:''.

2. s A R. 5. $-a helyébe a kovetkez rendelkezés lép:

,,5. $ Apénzbeli szociális támogatások e rendeletben szabályozott formái:
a) onkorm ányzati segély,
b) kcilcson formáj ában nyrijtott cinkormányzati segély (szociális kcilcson).''

3. s A R. 6. $-a helyébe a kovetkez rendelkezés lép:

,,6. $ A természetben nyrijthat szocíális ellátások e rendeletbensz áIyozott formái:
a) onkorm ényzati segély,
b) koztemetés.''

4. $ A R. 9. $-a helyébe a kovetkez rendelkezés lép:

,,9. $ (1) Az cinkormányzatihatáskore gyakorlását a képvisel -testtilet az al(hbi tigytípusok
esetéb en a pol gármesterre átruházza;

a) onkormányzatí segély esetében nyrjthat temetési támogatás,

b) koztemetés.

(2) Az nkormányzati hatáskcire gyakorlását a képvisel -testtilet az alabbi iigytípusok
esetében a Kulturális_, Sport és Szociális Bizottságra átruhénza:

a) onkormítnyzati segély esetében nyírjthat átmeneti támogatás,

b) kolcson formáj ában nyrijtott onkormányzati segély (szociális kolcson).



(3) A 7. $-ban meghatározott személyes gondoskodást nyujt szociális ellátásokat Murony
Kozség Önkorm ényzataktilon megállapodás alapján, társulásban, Szeghalom Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekj léti Intézménye (5510 Dévavtnyu, Jéggyár u. 47.) iltJanlát1a
el."

5. $ A R. 1 0. $-a és az azt megeloz cím helyébe a kovetkezo rendelkezés lép:
,, Önkorm ány zati s e gé ly
10. $ onkormányzati segélyt átmeneti tétmogatás formáj íhan az cinkormtnyzat alkalmanként,
az aIébbi formákban nyrijt:
a) készp énfuen,
b) természetben:
ba) tart s élelmiszer formájában,
bb) gy gyszertámogatásként,
b c) tiizeIo any ag formáj áb an,
bd) ruházat formájában,
be) tanszer formáj íhan,

c) kamatmente s kci l c son (szociál i s kcilc son) formáj áb an."

6. s A R. 1 1. $_a helyébe a kovetkezo rendelkezés lép:

oo11. $ (1) Önkormtnyzati segély átmeneti títmogatás formáj éhanakkor á|lapíthat meg, ha a
kérelmezo olyan krízishelyzetbe kertilt, vagy id szakosan' vagy tart san létfenntartási
gondokkal ktizd (pl.: betegség, elemi kár, stb.) és az egy fore számított havi jovedelem nem
haladja meg:
a) család esetén az tiregségi nyugdíj mindenkori legkisebb osszegének 730oÁ-át,
b) egyedtil é1 esetén az oregségi nyugdíj mindenkori legkisebb osszegének |50 %-át.
(2) Támogatásként egy alkalommal maximum 5.000.-Ft adhat .

(3) A támogatás megállapitásairánti kérelem az e rendelet 1. melléklete szerinti
formanyomtatványon nffithat be. A kérelemnek tartaLmazniakell az annak indokául
szolgáI tényt' és az indokolással alátámasztott rendkívtili kortilményt.''

7. s A R. 12. $ (1) bekezdése és az aztmegelozo cím helyébe a kovetkezo rendelkezés lép:

,,Kcilcstin formáj éhan nyrijtott onkormányzati segély (szociális kolcson)

12. $ (1) Önkormányzati segély kamatmentes' szociális kolcson formájában is nyijthat ,

akinek a családj ában az egy fore jut havi jcivedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
l50 %-át és bizonyítottan olyan átmeneti pénzzavarbakertilt vagy olyan rendkívtili kiadása
mertilt fel (p1.: temetés, stb.) amely veszélyeztetheti családja létfenntartását, és rendelkezik
olyan jovedelemforrással, amely garanciátjelent a kolcson visszaftzetésére."

8. $ A R. 13. $_a és az azt megetozocím helyébe a k vetkez rendelkezés lép:

,,Temetési támogatás
13. $ (1) Önkormányzati segély temetési támogatás formájáhan adhat a Szoctv. 46. $-a
a|apján annak, aki az elhalt személy eltemettetésér l gondoskodott annak ellenére' hogy arra



nem volt koteles, vagy tartásra koteles hozzátartoz volt ugyan, de a temetési koltségek
viselése a sqát, illetve a családja létfennhrtását veszélyezteti.
(2) 

^támogatás 
osszege: 15. 000 forint.

(3) Támogatásra jogosult aZ abozzátartoz , akinek az egy foje jut jcivedelme nem haladja
meg a mindenkori oregségi nyugdíj legkisebb osszegének otszorosét.
(4) A kérelmez koteles becsatolni:
a) a temetkezési vállalat, gazdasági társaság,vaEY vállalkoz általkiállított szétmlát, valamint
a halotti anyakonyvi kivonatot
b) a kiadásokat ígazoI számlákat.

(5) A titmogatás megállapítása irínti kérelem az e rendelet2. melléklete szerinti
formanyomtatványon nyrj that be.''

9. s A R. 15. $ (1) bekezdése helyébe akovekezo rendelkezés lép:

,,15. $ (1) Murony Kozség Önkormányzata az aktiv koruak ellátására jogosu|trészéte
egytittmtik d szervként kiilon megállapodás a|apján Szeghalom Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekj léti Intézményét (5510 Dévaványa, Jéggyar u.47.)jeloli ki, amely aZ

egyiittmtikodés keretében biztosítja a Szoctv. 37 lA. $ (2) bekezdésében valamint a 6312006.
(III.27.) Korm. rendelet 17. $ (12) bekezdésében meghatározottakat;'

10. $ A R. 17. $ (2) bekezdése helyébe akovetkez rendelkezés lép:

,, |7.$ (2) Az onkormányzat a 7.$-ban megnevezett szo|gá|tatásokat a 9. $ (3) bekezdésben
meghatározottak szerint, az a|ábbi rn don biztosítja:
a) térítésmentes szolgá|tatások :

aa) családsegítés,
ab) kozosségi pszichiátriai gondozás.
b) térítéskoteles szo|gáItatások :

ba) id sek nappali ellátása,
bb) hází s e gíts é gnyrij tás,
bc) házi je|zor endszeres segítésnyrij tás.''

11. s (1) A R. 1. melléklete helyébe ezenrendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyéb e ezefl rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 4. melléklete helyébe ezenrendelet 3. melléklete lép.

12. $ HatáIyátveszti a R. 17. $ (3) bekezdése' valamint a R. 3. melléklete.

13. s Q)Ez a rendelet_ a (2) bekezdés kivételével - 2}l4.január l-jén lép hatályba.
(2)Ezenrendelet 3. melléklete 2014. fehruar l-jén lép hatályba.
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1. melléklet
a 13/2013. (nI. 19.) rinkorm nyzati rendelethez

KÉRELEM

n iinkor mínyzati s e gély átmeneti támo gatás me gálla pításáthoz
l iinkormányzatÍ segély kamatmentes kiilcsiin formájában val megállapításához

A kérelemhez csatolni kell:
_ a kérelmezo és a vele kozos haztartásban é|o hozzátartoz (k) joved elemigazolását,
- akrtzishe|yzetet alátámaszt igazolásokat (p1. gy gyszerszámla,k rházi beutal ),
- a koztizemi szolgáItatások szttmlrátnak másolatait (átrarn, gáz, víz, stb).

A) A kérelmez személyi adatai

Név:

Sziiletési név:

Anyja neve:

Sztiletési hely, év, h , nap:

Társadalombiztosítási azonosít j el :

Álland lak hely:

Tart zkodási hely:

Telefons zétm (nem kotelez megadni) :

B) A kérelem indokai



C) A kiizeli hozzátartoz kra és jtivedelmiikre vonatkoz adatok

a) a kérelmez családi ktjr lménye:
egyediilél
nem egyediil él

b) A kérelmez családjában él k zeli hozz tartoz k adatai:

Kozeli hozzátartoz
neve

Családi kapcsolat
megnevezése

Sztiletési hely, év,
h,nap

Megjegyzés
(pl. tart s beteg,

tanul )

c) Jovedelmi adatok:

A jiivedelem
típusa

Kérelmez A családban él kiizelÍ hozzá artoz k

Munkaviszonyb l
és más

foglalkoztatási
jogviszonÉ l

származ
Tarsas és egyénr
váI|alkozásb l,
stermel i, illetve
szellemi és más

oná1l
tevékenységb l

szárrnaz
Alkalmi

munkavégzésb l
származ
Táppénz,

gyermekgondozási
támogatások

Nyugellátás és
egyéb nyugdíjszení
rendszeres szociális

ellátások



onkormátyzat és
munkaiigyi szervek

által foly sított
ellátások

Egyéb jovedelem

Osszes jovedelem

Egy f re es

icivedelem
. Forint/h ( gyintéz tolti ki)

D) Vagyoni adatok

I. Ingatlanok

!. Lakástulajdon és lak telek-tulajdon (vagy álland , illetve tart s haszná|at)

címe:..... .....város lkozség

utl ca hsz., alaptertilete: m2, tulqdoni

hányad ...... a szerzés ideje: .... év. Becstilt forgalmi érték:*

... Ft. Egy fore jut forgalmi érték:**

Ft.

2. Üdiil tulajdon és tidril telek-tulajdon (vagy álland , illetve tart s haszná|at) címe:

város/kci zség utlutca

hsz., alaptertilete: m2, tulqdoni hányad ........' a szerzés ideje:

év. Becstilt forgalmi érték:* .......... ........ Ft.

Egy fore jut forgalmi érték:**

3. Egyéb' nem lakás céIjára szolgá| éptilet-(épii1etrész-)tu1ajdon (vagy álland használat)

megnevezése (zartkerti építméry, mtíhely, ijzlet, mtíterem, rendel , garéns stb.):

clme:

város/ko zség utlutca hsz., alaptenilete:

m},tulajdoni hányad ........' aszerzés ideje: év. Becstilt forgalmi érték:*

Ft. Egy fore jut forgalmi érték: .......... Ft.

4. Term foldtulajdon (vagy álland hasznáIat) megnevezése:

címe: város/kozség

űtlutca hsz., alaptenilete: ....ffi2, tulajdoni

hányad ...) a szerzés ideje: ............. év.

Becstilt forgalmi érték: .... Ft.

Ft.

Ft.Egy fore jut forgalmi érték:**



II. Egyéb vagyontdrgyuk

5. Gépjármti

a) személygépkocsi: ......... típus: .., rendszám:

..) a szerzés ideje: Becsiilt forgalmi érték: ............. Ft.

Egy fore jut forgalmi érték: .. Ft.

b) tehergépjármu, aut busz,: ....... típus: ..........' rendszám:

, a szerzés ideje: év. (Rendszám nélkiili gépek esetén a

gyártásivagy azonosít szítmot kell feltiintetni.) Becsiilt forgalmi érték'**{<

Ft. Egy fore jut forgalmi érték:**

III. Osszes vagltontdrgy

6. A család osszes vagyonának becstilt forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.):

Ft. Egy f re jut forgalmi érték:**

Kijelentem, hogy a fenti adatok a val ságnak megfelelnek. Hozzájátrulok a
nyilatkozatban szerepl adatoknak a szociális igazgatási eljárásban tiirtén
felhaszn á|ásához, kezelés éhez.

Megiegyzés: Ha a kérelmez vagy ktizeli hozzátartoz ja bármely vagyontárgyb l egynél
tiibbel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelel pontját a vagyontárgyak
szátmáx a| egy ez en kell kittilteni.

* Becstilt forgalmi értékként az ingatlannak a teleprilésen szokásos forgalmi értékét kell
felttintetni.

** Kérelmezove| kozos háztartásban é1 kozeli hozziiartoz ként kell figyelembe venni:
házastársat, élettársat, 20 évesnél fiatalabb, onáll keresettel nem rendelkezo a 25
évesnél fiatalabb, onáll keresettel nem rendelkez nappali tagozaton egyetemi,
foiskolai tanulmányait folytat , továbbá korhatárra tekintet nélktil a tart san beteg,
illet leg testi' érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekeit: a Csjt.
alapján eltartott egyéb rokont.

{<{< Becstilt forgalmi értékként a járrnu" illetve termel - és munkaeszkoz kora és állapota
szerinti értéket kell felttintetni.

Biintet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a NYIL ATKOZAT_ ban kiiziilt
adatok a val ságnak megfelelnek.

Ft.

Ft.



Tudomásul veszem, hogy a kérelemben kozolt adatok val disá gát a szociális igazgatásr l és

szociális ellátásokr l sz l 1993. évi III. torvény 10. $-ának (7) bekezdése a|apjan a szociális
hatáskort gyakorl szerv _ az állami ad hat ság illetékes igazgat ságatftján_ ellen rizheti.

Murony, 20 ev h nap

kérelmezo a|áírása

Murony Kiizség onkorm nyzat iigíntéz je t ltí kí!

A kérelem érkezett: 20. év .. ..... h .. napján

A kérelmet átvev id;gyntézo aláírása.,



2. melléklet
a 13/2013. (XII. 19.) onkorm nyzati rendelethez

KÉRELEM

n iinkor mányzati s egély temetési tátmogatás megállapítás ához

A kérelemhez csatolni kell:
- a kérelmezo és a vele kozos héatartásban él kozeli hozzátartoz jovedelemigazolását
- temetési számlékat,
- halotti anyakonyvi kivonatot.

L. A kérelmez személyÍ adataÍ

T\TÁr'.

Sztiletési név:
Anyja neve:
Szriletési hely, év, h , nap:
Társadalombiztosítási azonosít jel:
Á[and lak hely:
Tari zkodási hely:
Telefons zám (nem kotelez megadni) :

2. A kérelem Índokaí

3. A kiizeli hozzátartoz kra és jtivedelmiikre vonatkoz adatok

a) a kérelmez családi kor lménye:
egyedrilé1
nem egyedtil él

10



kérelmez családi ban él ktjzeli hozzátartoz k adatai:
Családi kapcsolat

megnevezése
Sziiletési hely, év,

h,nap
Kiizeli hozzá artoz

neve
Megiegyzés

(pl. tart s beteg,
tanul

Jovedelmi adatok:

A jiivedelem
típusa

A családban él kiizeli hozzátartoz k

Munkaviszonyb l
és más

foglalkoztatási
jogviszonyb l

származ
Társas és egyénr
vá|Ia|kozásb 1,

stermel i, illetve
szellemi és más

onáll
tevékenységb l

származ
Alkalmi

munkavégzésb l
származ
Táppénz,

gyermekgondozási

Nyuge1látás és
egyéb nyugdíjszení
rendszeres szociális

ellátások
onkormányzat és

munkatigyi szervek
által foly sított

ellátások
Egyéb jovedelem

s jovedelem

... Forint/h (iigyintéz tolti ki)
iovedelem

n



Tudomásul veszem, hogy a kérelemben kozolt adatok val disá gát a szociális igazgatásr l és
szociális ellátásokr l sz l 1993. évi III. torvény 10. $-ának (7) bekezdése alapjan a szociális
hatáskort gyakorl szeÍv - aZ állami ad hat ság illetékes igazgat ságatÍ1án- ellen rizheti.

Hozzájáru|ok a kérelemben szerepl adatok a szociális igazgatási eljárás során tortén
felhaszn álásához.

Murony,20-. év h 

-.nap

kérelmezo a|áírása

Murony Kiizség Önkorm nyzat iigyíntéz je tiiltí kí!

A kérelem étkezett: 20. év .. ..... h .. napján

A kérelmet átvev ij;gyintéz a|iúrása ...

l2



3. melléklet
a ]3/20]3. (XII. l9.) onkormányzati rendeletltez

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 430,- Ft/nap.

l3


