Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési
támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Környezettanulmányt kell készíteni – ide nem értve a lakásfenntartási
támogatás, a lakbértámogatás, a lakossági szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatási díj támogatás, a szünidei gyermekétkeztetés, a helyi
közösségi közlekedési szolgáltatás igénybe vételéhez nyújtott gyermekes
bérlet, a beiskolázási költségekre tekintettel nyújtott települési támogatás, a
haláleset bekövetkeztére tekintettel nyújtott települési támogatás és a
köztemetés költségének megtérítése kapcsán benyújtott méltányossági
kérelem ügyeket – a kérelmező lakásán feltéve, hogy két éven belül a
kérelmező ugyanazon lakásában nem készült környezettanulmány.”
2. §
„7. §

Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapításával,
megszüntetésével, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás
megtérítésére kötelezésével, a megtérítési kötelezettség csökkentésével,
elengedésével, vagy annak részletekben történő megfizetésével kapcsolatos
eljárásokban, valamint a köztemetés és a köztemetés költségének
megtérítésére vonatkozó méltányossági ügyekben a Közgyűlés átruházza a
hatáskörét a polgármesterre.”

3. §

Az Ör. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A lakásfenntartási támogatás összege havi 6.000 Ft.”

4. § Az Ör. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A helyi közösségi közlekedési szolgáltatás igénybe vételéhez természetbeni
ellátásként havi gyermekes bérlet váltására jogosult havonta egy
alkalommal az a személy, aki:
a) várandós, vagy
b) 18 év alatti ápolt gyermekre tekintettel a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény szerint folyósított ápolási díjban
vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül, vagy
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c) gyermeknevelési támogatásban, csecsemőgondozási díjban, vagy
gyermekgondozási díjban részesül, vagy
d) három év alatti gyermekre tekintettel folyósított gyermekgondozást
segítő ellátásban részesül, vagy
e) a családjában három év alatti rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermeket nevel.
(2) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy a havi gyermekes
bérletre térítésmentesen jogosult.
(3) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott gyermek jogán kizárólag egy
személynek állapítható meg a jogosultság.
(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a várandósság
fennállásáról és a szülés várható időpontjáról orvosi vagy védőnői
igazolást,
b) az (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti esetben az ellátásra való
jogosultság fennállásáról a folyósító szerv 30 napnál nem régebben
kiállított igazolását.
(5) A jogosultságot egy év időtartamra, de legfeljebb az (1) bekezdésben
meghatározott feltétel fennállásáig kell megállapítani. Az ellátásra való
jogosultság a megszűnését követően, amennyiben a jogosultsági
feltételek valamelyike továbbra is fennáll, ismételten megállapítható.
(6) Meg kell szüntetni a jogosultságot, ha a jogosultsági feltételekben
változás következik be. Ebben az esetben az ellátást a jogosultság
megszűnése hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.”
5. § Az Ör. 17. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A (7) bekezdés szerint megállapított települési támogatás kérelemre az 5. §ban foglaltaktól eltérően készpénzben is kifizethető.”
6. § Az Ör. 17. §-a a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) Települési támogatást kell megállapítani a beiskolázás költségeire
tekintettel a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytató gyermeknek, fiatal felnőttnek, ha az őt eltartó családban az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló szülő vagy törvényes
képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át.
(2) Az (1) bekezdés szerint támogatás:
a) az alapfokú nevelési-oktatási intézményben tanulót a 16. életévének
betöltéséig,
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b) a középiskolában vagy szakképző iskolában tanulót az érettségi vagy
az első szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb 20. életévének
betöltéséig
illeti meg.
(3) A támogatás összege:
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetében 6.000 Ft,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetében 8.000 Ft.
(4) A támogatás iránti kérelmet a szülőnek vagy törvényes képviselőnek,
illetve a nagykorú jogosultnak minden év augusztus 1-je és szeptember
30-a között kell benyújtania.
(5) A kérelemhez csatolni kell a tanulói jogviszony fennállásáról az
igazolást.
(6) Az (1) bekezdés szerint megállapított támogatás esetében a 17. § (4)
bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.”
7. § Az Ör. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A települési támogatás összege koporsós temetés esetében 30.000 Ft,
hamvasztás esetében 25.000 Ft.”
8. § Az Ör. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § A köztemetés költségének megtérítése kapcsán a kötelezett kérelmére
méltányosságból engedélyezni kell:
a) a köztemetés költségének részben történő elengedését, ha a kötelezett
aa) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, vagy
ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg,
b) a köztemetés költségének elengedését, ha a kötelezett
ba) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, vagy
bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg.
c) a köztemetés költségének legfeljebb 4 havi részletben történő
megtérítését, ha a kötelezett
ca) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, vagy
cb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg,
feltéve hogy nincs olyan személy, aki az elhunyt személy eltemettetését
szerződésben vállalta, vagy ha a hagyaték értéke meghaladja a temetés
költségét.”
9. § Az Ör. 3. § (2) bekezdésében a „környezettanulmány” szövegrész helyébe a
„környezettanulmányt” szöveg lép.
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10. § (1) Az Ör. 8. § (3) bekezdésében a „kérelem benyújtását követő hónap”
szövegrész helyébe a „kérelem benyújtása hónapjának” szövegrész lép.
(2) Az Ör. 8. § (6) bekezdésében a „jogosultság megszűnésének hónapját
megelőző hónapban” szövegrész helyébe a „jogosultság megszűnésének
hónapjában” szövegrész lép.
11. § Az Ör. 9. § (5) bekezdésének d) pontjában a „jogerőre emelkedését”
szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szövegrész lép.
12. § Ez a rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba.
13. § A rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő gyermekes bérlet, és haláleset
bekövetkeztére tekintettel benyújtott települési támogatás iránti kérelmek
ügyében a rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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