
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(VI.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Beloiannisz  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  10.§,  45.§,  és  50.§  (3)  bekezdés  b)  pontjában  kapott  
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.§  (1)  8.  pontjában  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és a szociális ellátások 
helyi  szabályairól  szóló  5/2009.(VI.5.)  önkormányzati  rendelete  (továbbiakban:  R.)  3.§  (1) 
bekezdésében a  „Polgármesteri Hivatalnál” szövegrész helyébe a  „Besnyői Közös Önkormányzati  
Hivatal Beloianniszi Kirendeltségénél” szöveg lép.

2.§
A  R.  3.§  (3)  bekezdésében  a  „polgármesteri  hivatal” szövegrész  helyébe  a  „Besnyői  Közös  
Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltsége” szöveg lép.

3.§
A R. 3/B.§ (1) bekezdésében a  „polgármesteri hivatalban” szövegrész helyébe a  „Besnyői Közös 
Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltségén” szöveg lép.

4.§
A R.  3/B.§  (4)  bekezdésében  a  „hivatal” szövegrész  helyébe  a  „Besnyői  Közös  Önkormányzati  
Hivatal Beloianniszi Kirendeltsége” szöveg lép.

5.§
A R. 4/B.§ (1) bekezdés e) pontjában a „polgármesteri hivatal” szövegrész helyébe a „Besnyői Közös  
Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltsége” szöveg lép.

6.§
A  R.  5.§  (2)  bekezdésében  a  „polgármesteri  hivatal” szövegrész  helyébe  a  „Besnyői  Közös  
Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltsége” szöveg lép.
         

7.§
A R. 7.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az átmeneti segély összege egy alkalommal, legalább 2.000,- Ft, legfeljebb 12.000,- Ft lehet.”

8.§
A R. 7.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  Átmeneti  segély  készpénzben  vagy  természetbeni  ellátás  formájában  állapítható  meg.  
Természetbeni ellátás formája különösen az élelmiszercsomag, tüzelőanyag támogatás, közüzemi díj 
kifizetése.”

9.§

A R. 8. § (1) bekezdése  a következő mondattal egészül ki:  

„ (1) További feltételek, hogy Beloianniszban állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személy nyújtsa be a kérelmet, valamint a temetésről gondoskodó és az elhunyt között hozzátartozói 
viszony  álljon fent. A kérelmet a temetéstől számított 60 napon belül lehet előterjeszteni a Besnyői  



Közös  Önkormányzati  Hivatal  Beloianniszi  Kirendeltségén,  melyhez  csatolni  szükséges  az 
eltemettetés költségét igazoló számlát. „

10.§

A R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2) A temetési segély összege 15.000 Ft.

11.§
A R. 9.§-ban a „25 %-át” szövegrész helyébe a „20 %-át” szöveg lép.

12.§

A R. a következő 9/A.§-sal egészül ki:

„A szociális célú tűzifa támogatás

9/A.§ (1) A Képviselő-testület a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás  
formájában tűzifát biztosít.

(2) Szociális célú tűzifa támogatás adható annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe  
került személynek,

a)  akinek  háztartásában  az  egy  főre  jutó  nettó  jövedelem nem haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  
mindenkori  legkisebb  összegét,  egyedül  élő,  vagy  gyermekét  egyedül  nevelő  személy  esetében  az  
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és

b) lakása fával, vagy részben fával is fűthető és

c) és a háztartás egyetlen tagja sem rendelkezik vagyonnal.

(3) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet tárgyév október 15. napjától a tárgyévet követő év  
február  10.  napjáig,  háztartásonként  egy  alkalommal  lehet  benyújtani  a  Besnyői  Közös  
Önkormányzati Hivatal Beloiannisz Kirendeltségéhez.

(4) A benyújtott kérelemről a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben dönt minden hónap 10.-ig. 

(5) A háztartásonként megállapítható támogatás mennyisége legfeljebb 5 mázsa.

(6) A Szociális Bizottság döntését követő 10 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa  
kiszállításáról. A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.”

13.§
Ez a  rendelet  a  kihirdetését  követő napon lép hatályba  és  a  hatálybalépést  követő napon hatályát  
veszti.

    Papalexisz Kosztasz dr. Bugyi Katalin
                     Polgármester                     Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2013. április 30.-án.

Biró Brigitta
 aljegyző


