JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.
február 24-én megtartott rendkívüli testületi ülésén.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
/5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./

Jelen vannak:

Mozsár Lászlóné polgármester,
Csajkás Lajos alpolgármester,
Jenes Miklós képviselő,
Kiss Attila képviselő
Racskó Anikó képviselő.

Dr. Kundrák István jegyző,
Bordás Anett művelődésszervező,
Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző,
Peredi Beatrix jegyzőkönyvvezető.

Mozsár Lászlóné polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, megállapította a
jelenléti ív alapján, hogy az 5 fős Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A napirendre a meghívótól eltérően tett javaslatot. Megkérdezte, kívánja e még valaki
kiegészíteni. /Kiegészítés nem hangzott el./ Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Attila képviselőt
javasolta. - A jegyzőkönyvvezetés módját, amely írásban és hangrögzítővel történik. - A
jegyzőkönyvet Peredi Beatrix jegyzőkönyvvezető vezeti.
Mozsár Lászlóné polgármester kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzott
javaslatokkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Megállapította, hogy a fenti javaslatokat a Képviselő-testület 5 egyetértéssel elfogadta.
Valamint kérte, aki a módosítással javasolt napirendi pontokkal egyetért, külön kézfeltartással
jelezze!
Javasolt napirendi pontok:
I. napirend
Előterjesztés a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről
szóló 12/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Előadó: Dr. Kundrák István jegyző

II. napirend
Előterjesztés Jászágó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés
megtárgyalására
Előadó: Mozsár Lászlóné polgármester, Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző
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III. napirend
Előterjesztés a szociális rendelet megtárgyalására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Előadó: Dr. Kundrák István jegyző
VI. napirend
Egyéb időszerű kérdések, bejelentések
VI./1. napirend
Előterjesztés a közművelődési program 2015. évi tervének megtárgyalására
Előadó: Mozsár Lászlóné polgármester, Bordás Anett művelődésszervező
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (II. 24.) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-i rendkívüli
ülés napirendjének elfogadásáról
I./

Előterjesztés a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről szóló 12/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Előadó: Dr. Kundrák István jegyző

II./

Előterjesztés Jászágó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés
megtárgyalására
Előadó: Mozsár Lászlóné polgármester, Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző

III./

Előterjesztés a szociális rendelet megtárgyalására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Előadó: Dr. Kundrák István jegyző

IV./ Egyéb időszerű kérdések, bejelentések
IV./1. Előterjesztés a közművelődési program 2015. évi tervének megtárgyalására
Előadó: Mozsár Lászlóné polgármester, Bordás Anett művelődésszervező
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, helyben
4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./ Irattár
Mozsár Lászlóné polgármester: A Képviselő-testületi tagok megkapták írásban a
napirendekhez tartozó anyagokat.

2

Első napirendünk így a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása, mivel ez beépül
a költségvetésbe. Jegyző Úr az előadó, átadom a szót.
I./ N a p i r e n d:
Tárgy:

Előterjesztés a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről szóló 12/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet
módosítására

E l ő t e r j e s z t ő : Mozsár Lászlóné polgármester
E l ő a d ó:

Dr. Kundrák István jegyző

/Írásos anyag csatolva/
Dr. Kundrák István jegyző: A napirendhez tartozó rendelet tervezetet megkapták, azt
annyival egészíteném ki szóban, a korábbi anyag úgy módosul, a 2. § „A Képviselő-testület
természetbeni juttatást, a Képviselő-testület tagjai részére 5. 000,-Ft/hó/fő értékben, étkezési
utalványt állapít meg”- így fog szólni, vagyis a 12/2014.(XII. 18.) önkormányzati rendelet 2.
§-a helyébe ez a rendelkezés lép. Ezt követi a 3. §, és abban - „kihirdetés napján lép
hatályba”- változik a szöveg. Polgármester Asszonynak átadom a szót, kérem ehhez
kapcsolódó szavazatukat.
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, aki a kiadott rendelet
tervezettel, valamint a szóban elhangzott javaslattal, miszerint a rendelet 2. § A Képviselőtestület természetbeni juttatást, a Képviselő-testületi tagjai részére 5. 000,-Ft/hó/fő értékben,
étkezési utalványt állapít meg, továbbá a hatályba lépésének napja a kihirdetés napja –
módosításokkal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő rendeletet:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) önkormányzati
rendelete
a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló
12/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban Mötv.) 143.§ (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Mötv. 35.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről
12/2014.(XII.18.) rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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szóló

Ezen belül
 a társulás 12 havi feladatára járó normatíva összege: 102.005.-eFt,
 a fenntartók általi hozzájárulás összege: 13.904.-eFt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (II. 24.) határozata
a Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Felsőjászsági
Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének tervezete alapján
2015. évben a társulás összes bevétele 115.909.-eFt.
Ezen belül
o a társulás 12 havi feladatára járó normatíva összege: 102.005.-eFt,
o a fenntartók általi hozzájárulás összege: 13.904.-eFt.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, helyben
4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./ Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás székhelye
6./ Irattár

Mozsár Lászlóné polgármester: Amit kértek, az út-híd keretbe beépült az 500. 000,-Ft,
benne van a kolumbáriumra plusz 200. 000,-Ft, a művelődési háznál átcsoportosításra került
az összeg, mert közben megjelent a pályázat és nem kell hozzá önerő, és még mindig lehet
fejlesztésre fordítani. Kérdem a képviselőket, hogy a kiadott és többszörösen tárgyalt az
önkormányzat 2015. évi költségvetésével egyet tudnak-e érteni? Aki egyetért, kérem
kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő rendeletet:
JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
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Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki. Költségvetési intézmény nincsen.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
63.133.-E Ft
65.360.-E Ft
2.227.-.E Ft
542.-E Ft
1.685.-E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
az 1.1. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési maradványának igénybevételét (542.-eFt) rendeli el.
(6) A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére
a Kormány hozzájárulása szükséges.1 A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési
célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési
hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási
maradványának igénybevételével történhet.

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzatnak a költségvetés tervezésekor nincs adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei. /3. melléklet/
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(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzatnak a költségvetés tervezésekor 2015. évi adósságot keletkeztető
fejlesztési céljai nincsenek. /5. melléklet/
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében nem szerepel. /7. melléklet/
(6) Az Önkormányzat a kiadásai között nem szerepel általános és céltartalék

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000.-Ft összeghatárig mely esetenként a 250.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre
átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester az első negyedévtől
eltekintve, negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg
javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december
31-ig gyakorolható.

6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
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javaslatom, hogy a kötelező elemét, most alkossuk meg és a bővebb tapasztalatok ismeretében
formálja a szociális ellátásokra vonatkozó rendeletét az önkormányzat. A rendelt szövegében
a következő módosításokra hívom fel a figyelmet, hogy a 3. §-nál kiegészítésre kerül a
Jászágói Kirendeltségnél, hogy még jobban egyértelműsítsük, 4. §-ban a Képviselő-testület a
rendkívüli támogatásra és a 11 .§-nál a köztemetésekkel kapcsolatos hatáskörét is átruházza a
Polgármesterre, mivel ennél az élethelyzetnél mielőbbi döntés szükséges, ne kelljen
képviselő-testületi ülésre várni, és eddig a szociális törvényben a polgármester volt a hatáskör
gyakorlója, most a képviselő-testületet helyezte bele a jogalkalmazó. Továbbá a záró
rendelkezéseknél a 4/2009. (IV.1.) a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról
szóló önkormányzati rendeletnek a 3-7. §, 9. §, 12-25. §, valamint az 1. számú melléklete
hatályát veszti. A szociális alapellátások miatt még nem helyezhető teljesen hatályon kívül a
rendelet.
A saját hatáskörben adható paragrafusokkal kapcsolatban kérdezem, hogy az újszülött
támogatás és az első lakáshozjutók támogatását át akarják-e helyezni az új rendeletbe? Ezen
még gondolkozzon el a Testület.
Mozsár Lászlóné polgármester: Aki a kiadott rendelet tervezettel, valamint az elhangzott
szóbeli kiegészítésekkel egyetért kérem kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő rendeletet:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II. 26.) önkormányzati
rendelete
a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól
Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
Törvény (továbbiakban Szt.) 132.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint az Szt. 10.§ (1)
bekezdésében, a 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, a 26.§-ában, a 32.§ (3) bekezdésében, a 45.§ában, a 48.§-ában és a 134/E.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális
igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy a Szt. alapján a helyi sajátosságoknak megfelelően szabályozza a
szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, szervezeti
kereteit, továbbá folyósításuk és ellenőrzésük rendszerét.
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A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya Jászágó község közigazgatási területén a Szt. vonatkozó rendelkezéseiben
meghatározott személyekre terjed ki.
II. FEJEZET
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
3.§
(1) A szociális rászorultságtól függő ellátások iránti kérelmeket a Jászfelsőszentgyörgyi
Közös Önkormányzati Hivatal Jászágói Kirendeltségnél (továbbiakban Hivatal) kell
benyújtani az 1. melléklet alapján.
(2) A Szt.-ben és az e rendeletben szabályozott ellátások iránti igényeket folyamatosan lehet
benyújtani.
(3) A kérelmező köteles – az elemi kárra vonatkozó rendkívüli települési támogatás
megállapítása kivételével – minden ellátási forma megállapítása iránti kérelméhez csatolni a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27) Kormányrendelet (továbbiakban
kormányrendelet) szerinti igazolásokat az alábbiak szerint:
a. havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelméről szóló igazolást (munkabér-igazolás, stb.),
b. a munkaügyi kirendeltség vagy a járási hivatal által folyósított ellátások esetén az
ellátást megállapító határozat másolatát és a kérelem benyújtását megelőző kifizetési
hó kifizetési csekkjét vagy bankszámlakivonatát,
c. a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását a nyugdíj, a rokkantsági vagy a
rehabilitációs ellátás összegéről és a kérelem benyújtását megelőző hónap
nyugdíjszelvényét, kifizetési csekkjét vagy bankszámlakivonatát,
d. vállalkozók és őstermelői igazolvánnyal rendelkezők esetében a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről
NAV igazolást, illetve töredékévről szóló nyilatkozatát az 2. melléklet szerint,
e. egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetében a kérelem benyújtását
megelőző év alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló nyilatkozatot a 3.
melléklet szerint,
f. tartásdíjról a ténylegesen felvett tartásdíj utolsó havi átvételéről szóló iratot
(elismervény, postai feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó
közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot, illetve a tartásdíj
megállapításáról szóló jogerős bírósági ítéletet, ennek hiányában a tartásdíj összegére
vonatkozó nyilatkozatot,
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g. az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatát,
h. ösztöndíjról a főiskola vagy egyetem igazolását az ösztöndíj éves összegéről.
(4) A kérelmező vagy családja vagyoni viszonyának igazolásához a kérelemhez csatolni kell a
kormányrendelet mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot (4. melléklet).
(5) A kérelmezőnek csatolnia kell továbbá az alábbi szociális ellátások megállapításához:
a) rendkívüli települési támogatás igénylése esetén:
aa) munkaviszonnyal nem rendelkező kérelmező és családtag esetén a 5. melléklet
szerinti nyilatkozatot a munkaügyi kirendeltséggel való kapcsolattartásról,
ab) a 16. életévet betöltött gyermek és kérelmező esetében az iskolalátogatási
igazolást vagy a hallgatói jogviszony igazolását, mely tartalmazza a tanuló részére
folyósított ösztöndíj összegét. Ismételt kérelem esetén 3 hónapnál nem régebbi
keltezésű igazolást nem kell újra bemutatni.
ac) elemi kárról szakhatósági igazolást, betegségről háziorvosi igazolást vagy a
fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény zárójelentését,
ad) rendkívüli gyógyszerköltség esetén a javasolt gyógyszerekről kiállított
háziorvosi vagy szakorvosi igazolást és a kérelmező nevére a gyógyszerekről
kiállított számlát,
ae) halálesetről az anyakönyvi kivonat másolatát,
af) a speciális betegségről orvosi szakvéleményt,
ag) bűncselekmény elkövetéséről rendőrségi feljelentés másolatát
b) temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás igénylése
esetén: a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla és a halotti anyakönyvi
kivonat másolati példányát.
c) köztemetés esetén:
ca) az eltemettetésre köteles személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
eltemettetésről nem tud gondoskodni, a 6. melléklet szerint,
cb) az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot.
(6) A szociális ellátásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények (lakcím,
jövedelem, vagyoni viszony, egészségi állapot, stb.) megváltozását 15 napon belül köteles a
Hivatalnál bejelenteni.
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4.§
(1) A Képviselő-testület a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos hatáskörét átruházza
a Polgármesterre.
Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése
5.§
(1) A Szt törvényben meghatározottak alapján a jogosulatlanul, rosszhiszeműen és valótlan
adatok közlése alapján igénybevett szociális ellátás megtérítésére köteles a kérelmező, a
felvett összeget a hivatal tudomás szerzését követő 3. hónap végéig fizeti vissza az
Önkormányzat részére.
Rendkívüli méltánylást érdemlő esetek
6.§
A rendelet alkalmazásában rendkívüli méltánylást érdemlő eset különösen:
a. ha a családban 3 vagy ennél több kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodnak,
b. ha a családban rendkívüli élethelyzet következik be (pl. tartós betegség, elemi kár, három
hónapot meghaladó kórházi ápolás, rendkívüli gyógyszerköltség, stb.),
c. ha a támogatás nyújtásának hiánya vagy a megtérítési kötelezettség veszélyeztetné a
család megélhetését.

III. FEJEZET
A PÉNZBELI ELLÁTÁSOK FORMÁI
7.§
Az Önkormányzat a jogosult számára szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásként:
a. rendkívüli települési támogatást,
b. temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatást állapít
meg.
Rendkívüli települési támogatás
8.§
(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a kérelmező:
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a. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 130%-át nem haladja meg,
b. egyedülélő esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg.
(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdésben meghatározott korlátozástól el
lehet térni.
(3) Méltányosságból rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg annak a
személynek, aki az életvitelszerűen lakott lakóingatlanán felül további, a Szt. vonatkozó
rendelkezésében meghatározott összeghatárt meghaladó vagyonnal rendelkezik.
(4) Rendkívüli települési támogatás egy naptári évben egy család részére negyedévente egy
alkalommal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve a Jászágó Község
Önkormányzatának közmunka programjában részt vevő családtag esetén a család részére
félévente egy alkalommal adható.
(5) A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege esetenként 1.000,-Ft, azaz Ezer
forint, legmagasabb összege esetenként 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint.
(6) Rendkívüli esemény (pl. elemi kár, váratlan haláleset, súlyos betegség, baleset, stb.)
bekövetkezésekor, annak enyhítésére egy alkalommal nyújtható rendkívüli települési
támogatás mértéke maximálisan 30.000,-Ft, azaz Harmincezer forint.
(7) Az (1)-(6) bekezdés alkalmazásában a támogatás megállapításakor a kérelmező és családja
egységes elbírálás alá esik. Egy családon belül több személy részére nem állapítható meg
támogatás.
9.§
Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak, aki vagy akinek a családjában:
a. van olyan személy, aki nem rendelkezik munkaviszonnyal, egészséges,
munkaképes, és nem tartja a kapcsolatot az illetékes munkaügyi kirendeltséggel,
b. a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát nem kezdi meg, vagy saját
hibájából abbahagyja.

Temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás
10.§
(1) Temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatásban
részesíthető az, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek
viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetik.
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(2) A kérelmet csak azután az elhunyt hozzátartozó után lehet beadni, aki bejelentett
lakcímmel rendelkezett Jászágón, és életvitelszerűen itt élt.
(3) Temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatásra jogosult
az, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
(4) A támogatás mértéke esetenként minimum 20.000,-Ft, azaz Húszezer forint, maximum
40.000,-Ft, azaz Negyvenezer forint.
(5) Temetési költségek finanszírozása érdekében rendkívüli települési támogatás nem
állapítható meg:
a. annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési
hozzájárulásban részesül,
b. aki esetében a feltételek együttesen nem állnak fent.
(6) Ha a kérelmező összes körülményeit vizsgálva megállapítható, hogy az elhunyt
hagyatékából a temetés költsége fedezhető, temetési költségek finanszírozása érdekében
rendkívüli települési támogatást csak rendkívüli méltánylást érdemlő esetben lehet
megállapítani.

IV. FEJEZET
A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK FORMÁI
Köztemetés
11.§
(1) A köztemetésre a Szt. 48. §-ában foglaltak az irányadóak.
(2) A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól mentesül az a temetés
költségének viselésére köteles személy, aki az elhunyt személytől nem örököl vagyont és Szt.
vonatkozó rendelkezésében megjelölt összeghatárt meghaladó jövedelemmel, vagyonnal nem
rendelkezik.
(3) A köztemetés a mindenkori, helyben szokásos legolcsóbb módon történik.
(4) A Képviselő-testület a köztemetéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a Polgármesterre.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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