
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 14.) rendelet módosításáról

Szerkesztés...
Felsődobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 14.) rendelet módosításáról

Felsődobsza  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi
CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján,  az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. 1.§.

(1)  A  2013.  április  1.  és  június  20.  között  pótelőirányzatként  biztosított  állami  támogatások
előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét 3202 E Ft-tal

Költségvetési kiadását 3202 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított  költségvetési
bevételét

228077  E  Ft-
ban

módosított  költségvetési
kiadását

228077  E  Ft-
ban

a  költségvetési  egyenleg
összegét

-ebből működési
            felhalmozási

        0   E Ft-
ban

         0      E Ft
         0      E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

214408.E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
77230.E Ft Személyi juttatások

11724.E Ft
Munkaadókat  terhelő  járulékok  és  szociális

hozzájárulási adó
64921E Ft Dologi kiadások
5130.E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

1100.E Ft
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson

kívülre
54303.E Ft Működési célú támogatásértékű  kiadás
13669 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
13669.E Ft Beruházások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
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2. §

(1)  Az  önkormányzat  személyi  juttatások  előirányzatát   175  E  Ft-tal,  működési  célú
támogatásértékű  kiadások  előirányzatát  3027 E Ft-tal  megemeli  és ezzel  egyidejűleg 3202 E Ft
önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

3. §

1. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Szunyogh Szabolcs Luterán András
jegyző polgármester
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

Szerkesztés
Felsődobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1. 1. § A rendelet célja, hogy rendelkezzen a talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási,
befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási és eljárási szabályokról.

2. 2. § A rendelet hatálya Felsődobsza község Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

3. 3. § E rendelet alkalmazásában:

a) háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek közössége,
b)  egyedülálló:  az  a  személy,  aki  a  háztartásban  hajadonként,  nőtlenként,  özvegyként,

elváltként vagy házastársától külön élőként él, feltéve, hogy nincs vele együtt élő nagykorú
személy vagy jövedelemmel rendelkező kiskorú személy.

4. 4.§ (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjmentességben részesül az a természetes személy kibocsátó, aki

a) családban él, és akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem
haladja  meg  az  adóév  utolsó  napján  érvényes  mindenkori  öregségi  nyugdíj  legkisebb
összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 200%-át,

b) egyedülálló, és akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-
át, vagy

c) egyedülálló 70 év feletti kibocsátó.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott díjmentesség a talajterhelési díj bevallás

benyújtásával érvényesíthető. A bevallás benyújtásakor a jövedelem igazolandó.

5. 5.§ (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzat adóhatósága látja el.

5.       (2) A talajterhelési díjat az önkormányzat  talajterhelési díj beszedési számla javára kell
befizetni.

6. 6.§ (1) A díj bevallása ―a kibocsátó azonosításához,― a díj alapjának, a díj összegének
megállapításához szükséges  
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6.           adatokat tartalmazza.
6.       (2) A bevallást a kibocsátónak önadózás keretében az önkormányzati adóhatóság által

meghatározott
6.           formanyomtatványon kell megtenni a tárgyévet követő év március 31-ig.
6.       (3) Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet (gyáregységet) működtet, bevallásában az

adatokat telephelyenként  
6.             tünteti fel.

7. 7.§ A díjfizetési kötelezettségét bevallással bejelentő kibocsátót az önkormányzati adóhatóság
nyilvántartásba veszi.

8. 8.§ (1) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre,
a megállapítására és

8.           a   beszedési jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e
rendeletben nem szabályozott

8.           kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint az
adózás rendjéről szóló 2003. évi

8.           XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
8.      (2) A talajterhelési díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem

szabályozott kérdésekben a
8.           települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások

nyilvántartásáról,
8.            kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet előírásait kell alkalmazni.

9. 9.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Szunyogh Szabolcs sk. Luterán András sk.
jegyző polgármester

ZÁRADÉK:

A rendelet 2013. 09.11. napján kihirdetésre került.
Felsődobsza, 2013. 09.11.

Dr. Szunyogh Szabolcs sk.
jegyző
...
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete
közterületek filmforgatási célú igénybevételéről

  Felsődobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelete
közterületek filmforgatási célú igénybevételéről

Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk.
(1)  bekezdés  a.)  és  e.)  pontjában  és  (2)  bekezdésében,  valamint  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2.
pontjában kapott feladatkörében eljárva, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt (a továbbiakban:
Ftv.) 34. § (3) és (5), valamint 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat
rendeli el.

1. §
(1)   A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 90 (kilencven) napot nem haladhatja

meg.
(2)    A közterület  filmforgatási  célú  igénybevétele,  akár  ugyanazon,  vagy  különböző

engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében a
2000 (kettőezer) m2-t nem haladhatja meg.

2. §
(1)    Filmforgatás  nem  engedélyezhető  az  Felsődobsza  Község  Önkormányzata

(továbbiakban:  Önkormányzat)  vagy  megbízása  alapján  közterületre  szervezett
önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére.

(2)   Az (1) bekezdés alóli mentesség kizárólag az 4. § (2) bekezdésben meghatározott
célokra adható.

3. §
(1)  Közmű  üzemzavara  elhárításának  szükségessége,  vagy  helyre  nem  hozható

károsodással fenyegető helyzet (a továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén
―a  jegyző  döntését  követően―  az  engedélyes  a  közterület,  vagy  annak  a  kárral
fenyegetett részének igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb 3 (három)
órán belül megszünteti.

(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb 3 (három) napon belül a
közterület használatot ismét biztosítani kell kérelmező részére.

(3) Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni azzal,
hogy a rendkívüli helyzet megszűnését követően legkésőbb 30 (harminc) napon belül kell
biztosítani a közterület használatát a kérelmező részére.

4. §
(1) A fizetendő díj 30 (harminc) %-kal csökken, ha a közterület-használat nem haladja

meg a 30 (harminc) napot.
(2)  Mentes  a  díjfizetés  alól  a  mozgóképről  szóló  törvény szerinti  közérdekű célokat

(oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú) szolgáló vagy filmművészeti állami
felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja
meg a 15 (tizenöt) napot, illetve a 30 (harminc) napot.

5. §
(1)   A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb

feltételeket köteles betartani:
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a.                  a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben
tartásáról

b.                  folyamatosan gondoskodni,
c.                  zöldfelületet köteles kíméletesen használni.
d.                  22 óra után forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat

betartani,
e.                  a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen
f.                   helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet

kiürített
g.                   állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

6. §
(1)  A  képviselő-testület  a  hatósági  szerződés,  és  az  e  rendelet  szerinti  döntéssel

kapcsolatos hatáskörét a jegyzőre ruházza át.

7. §
(1) A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ftv.-ben foglaltak az irányadóak.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács

2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja

                   Luterán András                                                               Dr. Szunyogh Szabolcs 
                                       polgármester                                                                          jegyző

Szerkesztés...
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X.30.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

Szerkesztés...
Felsődobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés
a.)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1.§

Jelen rendelet hatálya Felsődobsza Község Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki.

2. §

(1)   A (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszesital fogyasztása a rendelet hatálya
alá tartozó valamennyi közterületen.

(2)       Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól:
           a.) az érvényes közterület használati hozzájárulással és megállapodás alapján kialakított,

belső vendégtérrel     
                rendelkező vendéglátó üzletek teraszai, nyitvatartási időben és

           b.)a jogszabály által előírt engedélyekkel rendelkező alkalmi (ünnepi, szilveszteri, majális,
stb.) szeszes italt is

               forgalmazó rendezvények területén a rendezvény ideje alatt.

3. §

(1)       Jelen rendelet alkalmazása szempontjából:
           a.) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

törvény 2. § 13. pontja
                szerinti terület, valamint az Önkormányzat tulajdonában nem álló egyéb ingatlanok

közhasználatra,
                illetve gyalogos forgalom részére átadott területrésze.

           b.) Szeszesital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű
szeszes kivonatát és

                az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú
üdítőitalokat.

4. §

A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Luterán András                                                                         Dr. Szunyogh Szabolcs
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 polgármester                                                                                        jegyző
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásról

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
                                  12/2013.(XII. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásáról

Felsődobsza  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  45.  §-ában  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tűzifa juttatás
szabályairól a következőket rendeli el:

1.   §    (1) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló
személynek, aki Felsődobsza Községben bejelentett állandó lakóhelyén  életvitelszerűen él, és
az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható
meg a támogatás.

2.   §    (1) Térítésmentesen szociális célú tűzifára jogosult az alábbi feltételek egyidejű
fennállása estén az a kérelmező, aki:

a.)  a  szociális  célú  tűzifa  igénylésére  vonatkozó  kérelmét  az  e  rendeletben
meghatározottak  szerint  határidőben  benyújtja  az  Felsődobsza  Község  Hivatali
Helyiségébe.

b.) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyszemélyes
háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
350 %-át, és

c.) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik
          (2)  A  szociális  célú  tűzifa  igénylésére  irányuló  kérelmeket  az  e  rendelet

mellékletében meghatározottak  
              szerint az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

                       (3) A kérelmek benyújtási  határideje: 2013. 12. 12.  A határidő elmulasztása
jogvesztő.

           3.  §.  Felsődobsza  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jogosultságról  egyedi
határozattal dönt.

          4.  §.   (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
         (2) Felsődobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa

juttatásáról szóló 
              2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

             Luterán András sk.                                                                        Dr. Szunyogh Szabolcs sk.
             polgármester                                                                                              jegyző
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Szerkesztés...
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról
Egységes szerkezetben

Felsődobsza  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról  szóló 1993.  évi  III.  törvény 10.  §  (1)  bekezdésében,  32.  §  bekezdésében,  37.  §  (1)
bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében,
valamint 132. § (4) bekezdés b, c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  23.  §  (5)  bekezdés  11.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá

tartozó,  Felsődobsza  Község  közigazgatási  területén  lakóhellyel,  illetve  tartózkodási  hellyel
rendelkező természetes személyre, aki életvitelszerűen az igazolt lakcímen él.

Eljárási szabályok
2. §

1. A szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyekben első fokon a polgármester jár el.
2. A szociális ellátások iránti kérelmet az Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal (a

továbbiakban: Hivatal) szociális ügyekért felelős szervezeti egységénél kell benyújtani.
3. Az önkormányzati segély iránti kérelem a 9. § (1) bekezdése alapján az azonos tárgyú kérelem

elbírálását követő harminc napon belül nem nyújtható be.
4. Az önkormányzati segély iránti kérelem a 11. § (1) bekezdése alapján a temetés napjától számított

hatvan napon belül nyújtható be. A kérelem benyújtásának az elmulasztása esetén igazolásnak nincs
helye.

3. §

1. A kérelmező a kérelemben a saját, valamint a vele közös háztartásban élő személyek adatairól,
jövedelmi viszonyairól nyilatkozik, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolást vagy annak
másolatát a kérelemhez csatolja.

2. A kérelemhez mellékelni kell

a. az érvényes személyazonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más érvényes hatósági
igazolvány másolatát,

b. a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,
c. a jövedelemigazolást vagy a tárgyévi nyugdíjról szóló igazolást,
d. a társadalombiztosítási ellátás esetében a havi járandóságról szóló igazolást,
e. a jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erre vonatkozó igazolását,

f)        álláskereső vagy munkanélküli  esetén az  álláskereső  ellátásról  vagy a  regisztrálás
tényéről  a  Borsod―Abaúj―Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi  Központ
kirendeltsége által kiadott igazolást, határozatot,

g. a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,
h. a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási
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intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
i. annak igazolását, hogy valamely jövedelem megállapítása vagy folyósítása folyamatban van,

j)        a  gyermek  elhelyezése  vagy  ideiglenes  hatályú  elhelyezése  és  a  gyámrendelés
tárgyában hozott bírósági vagy gyámhatósági határozatot,

k)      a különélés tényének igazolását, valamint
l)       a támogatás megállapításához előírt egyéb igazolásokat.

4. §

1. A szociális támogatásokat ―a 15. §-ban meghatározott támogatás kivételével― pályázat útján lehet
igénybe venni.

2. A szociális támogatások iránti pályázatot az Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete évente egy alkalommal írja ki az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben
biztosított keretösszeg mértékéig. A polgármester a benyújtott pályázatokat folyamatosan bírálja el
a pályázati kiírásban foglaltak alapján.

3. A pályázati kiírást az Önkormányzat honlapján, valamint a Hivatal faliújságján kell közzétenni.
4. A szociális támogatások iránti kérelem a pályázati kiírásban meghatározott formanyomtatványon

nyújtható be.
5. A benyújtott pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott

feltételeknek.

5. §
Az egyéb támogatás nyújtásáról a Képviselő-testület dönt.

6.§
A  legalább  három hónapot  meghaladó  időtartamú  önkormányzati  segélyt  igénylő,  illetve  ezen

ellátásban  részesülő  személy  ―a  más  szervnél  előterjesztett  rendszeres  pénzellátásra  irányuló
kérelme  benyújtásától  számított  nyolc  napon  belül―  köteles  bejelenteni,  hogy  a  részére
megállapítandó rendszeres pénzellátásra irányuló eljárás más szervnél vagy bíróságnál folyamatban
van.

7.§
(1)     Megtérítésre kell  kötelezni azt a személyt,  akinek a részére az Önkormányzat által

megállapított rendszeres pénzbeli szociális ellátás, illetve támogatás folyósításának időtartama
alatt visszamenőlegesen más rendszeres pénzellátást állapítottak meg, feltéve, hogy a más szerv
által megállapított rendszeres pénzellátásra és az Önkormányzat által megállapított rendszeres
pénzbeli szociális ellátásra, illetve támogatásra együtt nem lett volna jogosult.

(2)      Ha  a  kérelmező  személy,  illetve  család  az  igénylés  során  igazolt  havi  nettó
összjövedelméhez képest bizonyíthatóan magasabb életszínvonalon él, illetve megállapítható,
hogy a szociális ellátásra nem szorul rá, a szociális ellátásra, illetve a támogatásra nem jogosult.

A pénzbeli szociális ellátások és támogatások kifizetésének és folyósításának szabályai
8.§

1. Az önkormányzati segélyt a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő öt munkanapon
belül kell postai úton elküldeni vagy átutalni a jogosult részére. Ha a postai folyósítással járó
késedelem a jogosult létfenntartását veszélyeztetné, az önkormányzati segély a Hivatal pénztárában
is kifizethető.

2. A rendszeres pénzbeli szociális ellátásokat és támogatásokat az Önkormányzat minden hónap
ötödik napjáig postai úton elküldi vagy átutalja a jogosult részére.
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A szociális ellátások

Az önkormányzati segély
9.§

1. Önkormányzati segély állapítható meg ―a 10―12. §-ban meghatározott eltéréssel― annak,

a. aki rendkívüli élethelyzetbe került, vagy létfenntartási gondokkal küzd, és
b. a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj

legkisebb összegének a 130 %-át, egyedülálló esetében a 150%-át.

2. Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély egy naptári évben legfeljebb két
alkalommal pénzbeli ellátásként, további három alkalommal természetben adható.

3. Az (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati segély összege ―a (4) bekezdésben
meghatározott kivétellel―

a. 37.050 forint egy főre jutó havi nettó jövedelemig 5.000 forint,
b. 37.051 forint és 57.000 forint közötti egy főre jutó havi nettó jövedelem esetén 3.000 forint.

4. Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély nyújtása természetben tűzifa
biztosításával történik.

5. Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély összege ―a (2) bekezdésre is
figyelemmel― egy naptári évben egyszer, kivételesen indokolt esetben a Polgármester javaslata
alapján magasabb összeg is lehet.

10.§

1. Önkormányzati segély adható annak az elemi károsultnak,

a. aki bizonyítja, hogy a tulajdonában álló, haszonélvezeti jog alapján használt vagy az általa bérelt
lakásban, illetve a lakásban tartott ingó vagyontárgyaiban elemi kár keletkezett,

b. a kár megtérítésére harmadik személy nem kötelezhető, vagy kötelezhető ugyan, de a kártérítés
várható mértéke jóval alacsonyabb a bekövetkezett kár összegénél, és

c. a kár viselése a kérelmező életét vagy létfenntartását veszélyezteti,
d. aki bizonyíthatóan a jógazda gondosságával használja ingatlanát és tartja fenn annak állagát.

2. Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély abban az esetben állapítható meg, ha a
kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének a 150%-át.

3. Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély iránti kérelemhez a 3. § (2) bekezdésében
meghatározottakon túl mellékelni kell

a. a kár bekövetkezését bizonyító, hatóság által felvett, a káreseményről készült jegyzőkönyv
másolatát, valamint

b. a kár becsült vagy bizonyított értékét tartalmazó okiratot.

4. Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély összegét a kár becsült vagy bizonyított
értékének figyelembevételével kell megállapítani. Az így megállapított önkormányzati segély
összege nem haladhatja meg a kár mértékét, valamint a tárgyévben a 100 000 forintot.

11.§

1. Önkormányzati segély állapítható meg temetési költségekhez való hozzájárulásként, 25.000,- Ft
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összegben.
2. Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély iránti kérelemhez a 3. § (2) bekezdésében

meghatározottakon túl mellékelni kell

a. a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen lakó közeli hozzátartozója nevére szóló temetési számla
eredeti példányát, és

b. a halotti anyakönyvi kivonat helyszíni bemutatását követően annak másolatát, ha a haláleset nem
Felsődobsza község közigazgatási területén történt.

12.§

1. A Képviselő-testület a másodfokú eljárás során a 10. § (1) bekezdésében és a 11. § (1)
bekezdésében meghatározott önkormányzati segélyt méltányosságból megállapíthatja annak, akinek
a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az e rendeletben meghatározott jövedelemhatárt
legfeljebb 10%-kal haladja meg.

2. A méltányosságból megállapított önkormányzati segély összegét a legmagasabb
jövedelemkategória alapján kell meghatározni.

A méltányossági közgyógyellátás
13.§

(1)     A közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból annak a személynek állapítható
meg

a. akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén a 200%-át, és

b. akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelést végző más orvos által kiállított igazolás szerint a havi
rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a
25%-át.

A köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesülés
14.§

1. Az eltemettetésre köteles személy kérelemre mentesül a köztemetés költségeinek megtérítése alól,
ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150%-át, egyedülálló esetében a 200%-át.

2. Az eltemettetésre köteles személy kérelemre mentesül a köztemetés költsége 50%-ának a
megtérítése alól, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének a 250%-át, egyedülálló esetében a 300%-át.

Az egyéb támogatás
15.§

1. Az Önkormányzat a rászoruló idősek és gyermekes családok részére ünnepi alkalommal
ajándékcsomagot vagy vásárlási utalványt ajándékozhat.

2. Az önkormányzat beiskolázási támogatást nyújthat írószer vagy füzetcsomag formájában.

Záró rendelkezések
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16.§
(1)       Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2)       Hatályát veszti az Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális

ellátásokról szóló 9/2012.(VII.24.) önkormányzati rendelete.

    Luterán András sk.                                                                                  Dr. Szunyogh Szabolcs sk.
    polgármester                                                                                                   jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret

1.sz. mell. 68 KB
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