Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
14/2016. (III. 31.) Önkormányzati Rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenırzésének részletes szabályairól szóló
8/2015. (II. 25.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 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 települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenırzésének részletes szabályairól szóló 8/2015. (II. 25.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban:
ÖR.) 10. §-a a következı (14)-(17) bekezdésekkel egészül ki:
„ (14) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától kell megállapítani.
(15) Amennyiben a jogosult meghal vagy elköltözik, abban az esetben a támogatást a jogosult haláláról,
vagy költözésérıl történı tudomásszerzés hónapjának utolsó napjával a támogatást meg kell
szüntetni.
(16) Amennyiben a támogatás megállapítását követıen a kérelmezı az általa választott szolgáltató
személyében módosítani kíván, kérelmet kell benyújtania a Szociális Csoporthoz, melyben megjelöli,
hogy a korábbi szolgáltató helyett melyik szolgáltatóhoz kéri a támogatás utalását.
Ebben az esetben a Szociális Csoport a kérelem benyújtását követı hónap elsı napjától a korábbi,
támogatásra való jogosultságot megállapító határozatát módosítja, akként, hogy rögzíti benne az új
szolgáltató adatait és a támogatás folyósításához szükséges egyéb adatokat.
(17) Amennyiben az adott szolgáltató ezt lehetıvé teszi, a támogatás összegét a jogosult kérelmére egy
összegben kell folyósítani.”
2. §
Az ÖR. 25. § a következı (11)-(13) bekezdésekkel egészül ki:
„(11) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától, vagy a korábbi
gyógyszertámogatás lejártát követı hónap elsı napjától kell megállapítani.
(12) A támogatást a korábbi gyógyszertámogatás lejártát megelızıen megállapítani nem lehet.
(13) Amennyiben a patikai számlák alapján megállapítható, hogy a jogosult a támogatás havi összegének
50%-át legalább 6 hónapon keresztül nem használja fel, abban az esetben a támogatást meg kell
szüntetni. ”
3. §
Az ÖR. 26. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„26. §
(1) A polgármester részben vagy egészben mentesítheti a temetési költségek megtérítési kötelezettsége
alól azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öny.
150 %-át, egyedül élı esetében az öny. 300 %-át nem éri el.
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(2) Amennyiben a megtérítés alóli mentesítés feltételei nem állnak fenn, úgy abban az esetben az
eltemettetésre köteles személy, vagy személyek a temetés költségeit legkésıbb a hagyatékátadó végzés
jogerıre emelkedését követı 30 napon belül, hagyatéki eljárás hiányában pedig a köztemetés
elrendelésérıl szóló határozat jogerıre emelkedését követı 365 napon belül kötelesek az
önkormányzat számára átutalással, vagy házipénztárba történı befizetéssel megfizetni.”
4. §
(1) Az ÖR. 27. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A szociális földprogram végrehajtására a támogatottak ingyenes használatra megkapják az
önkormányzattól a program idejére a 0114/22, 0114/23 , 0116/1, 0116/6, 0116/8, 0116/30,
0116/31, 0116/33, 0116/35, 0116/37, 0116/38, 0118/2, 0118/9, 0118/12, 0118/27, 0118/29,
0118/36, 0120/2, 0120/5, 0120/6, 0120/11, 0121/2 hrsz-ú parcellákat.
5. §
(1) Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba, és az azt követı napon hatályát veszti.
(2) A rendeletet a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.

Hajdúnánás, 2016. március 31.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2016. március 31.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

