Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 5/2020. (VIII.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Filkeháza Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 5/2020.(VIII.25.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§ (1) A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek
szerint a jogosult számára az alábbi pénzbeli ellátásokat állapíthatja meg:
a) rendkívüli települési támogatás
b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás.
(2) A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek
szerint a jogosult számára az alábbi természetbeni ellátásokat állapíthatja meg:
a) rendkívüli települési támogatás
b) köztemetés.
2. §
A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
5. § (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a:
a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálása, felülvizsgálata,
visszavonása, megtérítésére való kötelezése,
b) rendkívül települési támogatáson belül a szociális célú tűzifa támogatás megállapítása.
(2) A polgármester hatáskörébe tartozik a:
a) rendkívüli települési támogatás (kivéve szociális célú tűzifa támogatás) megállapítása,
megszüntetése, felülvizsgálata, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás
visszatérítésére való kötelezés továbbá a megtérítés és a kamat összegének a
méltányosságból való elengedése, csökkentése, illetve részletekben történő
visszafizettetése,
b) köztemetés elrendelése, megtérítésre való kötelezés és a megtérítési kötelezettség alóli
mentesítés.
3. §
A Rendelet
a) 7.§ (1) bekezdésében a „400 %-át” szövegrész helyébe az „500 %-át”, az „500 %-át”
szövegrész helyébe a „600 %-át” szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a „450 %-át” szövegrész helyébe az „500 %-át”, az „500 %-át”
szövegrész helyébe a „600 %-át” szöveg,
c) 8. § (1) bek. a) pontjában a „450 %-át” szövegrész helyébe az „500 %-át” szöveg,
d) 8. § (1) bek. b) pontjában az „550 %-át” szövegrész helyébe a „600 %-át” szöveg,
e) 9. § (2) bekezdésében a „450 %-át” szövegrész helyébe az „500 %-át”, az „500 %-át”
szövegrész helyébe a „600 %-át” szöveg
lép.
4. §
A Rendelet 7. §-a a következő bekezdésekkel egészül ki:
(5) Amennyiben az önkormányzat sikeresen szerepel a szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó
pályázaton, a képviselő-testület határozattal dönt a támogatás odaítéléséről. A vissza nem
térítendő természetbeni támogatás, annak a kérelmező, Nagyhuta község közigazgatási
területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező személynek állapítható meg, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 650 %-át,
egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 670 %-át, nem haladja
meg.
A támogatás megítélésekor a szociális igazgatásról szóló törvény szerinti:
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
d) lakásfenntartási támogatásra jogosultakat
e) továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat
előnyben kell részesíteni.
(6) A támogatottak részére háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható. A tűzifa támogatás
ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanra több kérelem érkezik be az
elbírálás a kérelem beérkezési sorrendjében történik. Az üresen álló, nem lakott ingatlanra,
amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.
(7) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.
5. §
Hatályát veszti a Rendelet 12. § -a.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §
(1) Ez a rendelet 2021. március 23-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti, azzal,
hogy a hatályba lépés napján már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is ezen rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális célú tüzelőanyag
támogatás helyi szabályairól szóló 8/2016.(XII.8.) önkormányzati rendelet és módosításai.

Szedlák Flórián
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző

Záradék: Ezt a rendeletet 2021. március 22-én kihirdettem.
Csató Szabolcs
jegyző

