Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelete
a karácsonyi támogatás helyi szabályozásáról
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 45.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§.
Általános rendelkezések
1.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat karácsonyi támogatást biztosít azon szociálisan
rászoruló személynek, aki Ludányhalászi község bejelentett állandó lakóhelyén
életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltéteknek megfelel.

1.

A támogatás egyes formái – ugyanazon lakcímen, azonos lakóingatlanban élők közül
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától – kivéve a karácsonyi csomag támogatást.
A jogosultakat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szabályai szerint szerkesztett egyedi
határozattal értesíteni kell.

1.

4.
5.

Jelen rendelkezésben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.
A támogatás megállapítása a 2015. évi szociális keret terhére történik.
2. §
Fűtési támogatás

(1)

A polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben – a (2) bekezdésben
foglalt feltételnek megfelelő – a szociális rászorulók részére hivatalból a téli fűtéshez
szükséges, tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt.

(2)

Tűzifa támogatásban részesül – az a 65 éven felüli nyugellátásban, illetve nyugdíjszerű
ellátásban részesülő személy, akinek a rendelet hatálybalépésekor a saját havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át.

(3)

Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult.
3.§.

(1)

A polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben – a (2)
bekezdésben foglalt feltételnek megfelelő – a szociális rászorulók részére hivatalból a
téli fűtéshez pénzbeli ellátás formájában 10.000,- Ft támogatást nyújt.

(2)

Pénzbeli támogatásban részesül – az a 65 éven felüli nyugellátásban és nyugdíjszerű
ellátásban részesülő személy, akinek a rendelet hatálybalépésekor a saját havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át.

(3)

Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel nem rendelkező család jogosult.
4.§
Karácsonyi csomag

(1)

A polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben – a (2)
bekezdésben foglalt feltételnek megfelelő – szociális rászorulók részére hivatalból
természetbeni ellátás formájában karácsonyi támogatást nyújt maximum 6.000,-Ft
értékű élelmiszer csomag formájában.

(2)

Karácsonyi támogatásban részesül – az a 62 éven felüli nyugellátásban, illetve
nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek a rendelet hatálybalépésekor a saját
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
700 %-át.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ludányhalászi, 2015. december
Kovács Imre
polgármester

Kereszti Márta
jegyző

Rendelet kihirdetve!
Ludányhalászi, 2015. december 29. 2000

Kereszti Márta
jegyző

