Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
27/2012. (VI. 29.)
Önkormányzati Rendelete
a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1.§ A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 1. §
(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Krízishelyzet: elemi kár, belvízkár, baleset, váratlan haláleset, elıre nem látható
hirtelen bekövetkezı esemény, mely miatt – igazolt módon, – a kérelmezı és családja
létfenntartása veszélyeztetve van.”
2. § Az ÖR. 5. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Az ellátások kifizetése – az ügyfél kérése szerint – történhet: lakossági folyószámlára
való utalással, házipénztárból vagy postautalványon, készpénzben vagy Bocskai
Koronában.”
3. § Az ÖR. 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép, és a következı
d) ponttal egészül ki:
(Polgármesterre ruházott hatáskörök:)
„a) krízishelyzetbe kerültek segélyezése,
d) balneoterápiás kezelések támogatása.”
4. § Az ÖR. az alábbi 5. alcímmel egészül ki:
„ 5. Krízishelyzetbe kerültek segélyezése
14. § ) Krízis segély annak a személynek nyújtható, akinek esetében az 1. § (3) bekezdésében
foglalt feltételek fennállnak, s akinek ezáltal a létfenntartása átmenetileg lehetetlenné,
vagy nagy fokban veszélyeztetetté válna, s egy fıre jutó havi családi jövedelme az
öny. összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 250 %-át nem haladja meg.
15.§

A kérelmet az 5. sz. melléklet szerinti nyomtatványon, a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat környezettanulmányának és javaslatának csatolásával kell benyújtani az
Irodára.

16.§

A kérelemhez a rendeletben meghatározott mellékleteken kívül csatolni kell a
krízishelyzetet igazoló rendelkezésre álló bizonyítékokat.

17.§ Az ÖR. 3. §-ában foglaltak esetében sem mellızhetı a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat környezettanulmányának és javaslatának benyújtása.
18. § A krízis segély összege megegyezik az ÖR. 21. §-ában foglalt átmeneti segély összegével.
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19.§

A krízis segély összegének felhasználása a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
közremőködésével történik, - az errıl szóló bizonylatot a felhasználást követı 8
napon belül az ügyirathoz csatolni kell.

5. § Az ÖR. 28. § (1) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:
(Természetbeni ellátások)
„d) balneoterápiás kezelések támogatása.”
6. § Az ÖR. az alábbi 14. alcímmel egészül ki:
6. Balneoterápiás kezelés támogatása
36/A. § (1) A Hajdúnánáson állandó lakóhellyel rendelkezık számára, a Hajdúnánási
Gyógyfürdıben elvégzett, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott
balneoterápiás kezelésekért a jogszabályban meghatározott mértékő és a kezelést
igénybevevık által megfizetett díjat az önkormányzat a kezelés befejezését követıen,
kérelemre, utólag megtéríti.
(2) A részben igénybevett kezelések után a befizetett díjak megtérítésére csak abban az
esetben van lehetıség, ha a kezelések az azt igénybevevı más betegségeire tekintettel
a kezelésre beutaló orvos hozzájárulásával maradtak el. Ebben az esetben a
kérelemhez mellékelni kell a kezelések megszüntetésére vonatkozó, a kezelésre
beutaló orvos által kiállított igazolást.
(3) A kérelmet a 3. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani az Irodára, vagy
a Gyógyfürdı pénztárába, melyhez csatolni szükséges a kezelések igénybevételét
dokumentáló kezelési lapnak a Hajdúnánási Gyógyfürdı által hitelesített másolatát.
(4) A támogatás formája a balneoterápiás kezelésekért a jogszabályban meghatározott
mértékő és a kezelést igénybevevık által megfizetett díj összegének megfelelı
névértékő Bocskai Korona. A kibocsátott Bocskai Korona névértékeire tekintettel a
töredék összeget a kerekítés általános szabályai szerint kell megállapítani.”
7. § Az ÖR. e rendelet 1. melléklete szerinti 3. melléklettel egészül ki.
Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet 1-4.§ -ai 2012. július 01-jén, 5-7 §-ai 2012. július 10-én lépnek hatályba.
(2) E rendelet és az ÖR. 4. melléklete 2012. július 12-én hatályát veszti.
(3) A 6. címben meghatározott balneoterápiás kezelés támogatása csak a 2012. július 10.
után megkezdett kezelések után vehetı igénybe.
Hajdúnánás, 2012. június 28.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. június 29.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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Melléklet
a 27 /2012. (VI. 29.) Önkormányzati rendelethez
„3. számú melléklet
a 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelethez

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS IRODA és VÁROSI GYÁMHIVATAL

KÉRELEM
A BALNEOTERÁPIÁS KEZELÉSEK TÁMOGATÁSÁHOZ
Kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok:
Neve: ……………………………………………………………………………………………………...
Születéskori neve: …………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………………....
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………..
Társadalombiztosítási azonosító jele: ……………………………………………………………………...
Telefonszáma (nem kötelezı megadni): …………………………………………………………………...
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………………..
A szakorvos által kiírt kezelések száma: …………………………………………………………………...
Ténylegesen igénybe vett kezelések száma: ………………………………………………………………..
Tudomásul veszem, hogy a támogatásra csak abban az esetben vagyok jogosult, amennyiben a
szakorvos által felírt számban vettem igénybe a kezelést, vagy az orvosi hozzájárulás alapján
került megszüntetésre.
Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı
felhasználásához.
Hajdúnánás, 20……………………………………
…………………………...
aláírás
A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a kezelések igénybevételét dokumentáló kezelési lapnak a
Hajdúnánási Gyógyfürdı által hitelesített másolatát.”

