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Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi
szabályozásáról
Mátraszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében
eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1.Általános rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya Mátraszentimre Község közigazgatási területén – a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás alapján – lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és
életvitelszerűen itt lakó az Sztv. 3. § és 7. § (1) bekezdésében, valamint a Gyvt. 4. § (1)
bekezdésében szereplő személyekre terjed ki.
2.§
Mátraszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(a
továbbiakban:
Önkormányzat) az e rendeletben szabályozottak szerint a szociálisan rászorulok részére
települési támogatást, rendkívüli települési támogatást, személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapszolgáltatást biztosít.
2. Települési támogatás
3.§
(1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében
a) rendkívüli települési támogatást:
aa) átmeneti támogatást
ab) temetési támogatást
ac) köztemetést
ad) karácsonyi támogatást
ae) krízistámogatást
nyújthat
(2) Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatásai:
a) beiskolázási támogatás,
b) tanulmányi támogatás,
c) fűtési támogatás.
d) családalapítási támogatás
e) szociális kölcsön
(3) A települési támogatás kérelemre állapítható meg.
(4) A települési támogatás pénzben vagy természetben nyújtható támogatás.
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3. Rendkívüli települési támogatás
Átmeneti támogatás
4. § (1) Átmeneti támogatásban részesíthető az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, illetve aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzd.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül elsősorban:
a) tartós betegségből eredő jövedelem kiesés,
b) elemi kár, baleset, bűncselekmény miatti anyagi kár,
c) aki állandó ápolásra, gondozásra és felügyeletre szoruló hozzátartozóját ápolja és
részére ápolási támogatás nem került megállapításra,
d) nagy értékű gyógyászati segédeszköz és gyógyszerek beszerzése,
e) családi krízis helyzet.
(3) Az átmeneti támogatás összege – alkalmanként – a nyugdíjminimum 70 %-áig állapítható
meg.
(4) Átmeneti támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
jövedelem a nyugdíjminimum 170 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg és
vagyonnal sem ő, sem családtagjai nem rendelkeznek,
(5) Méltányosságból különösen indokolt esetben a (4) bekezdésben meghatározott értékhatártól
évente egy alkalommal el lehet térni, abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó
jövedelem a nyugdíjminimum 220 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át nem haladja meg.
Temetési támogatás
5. §
(1.)
Temetési támogatás nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra kötelezett
hozzátartozója volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési támogatás iránti kérelemhez a 6. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl
mellékelni kell
a) kérelmező vagy a vele azonos lakcímen lakó hozzátartozója nevére szóló temetési számla
eredeti példányát, vagy kivételes méltánylást érdemlő esetben annak másolati példányát, és
b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
(3) A temetési támogatás összege, 25.000.-Ft
Köztemetés
6. §
(1) Ha az eltemettetésre köteles személyt a polgármester a köztemetés megtérítésére kötelezi –
kérelemre – a polgármester részletfizetést engedélyezhet, amelyet a köztemetést követő
második hónaptól kell megkezdeni és minden hónap 5. napjáig kell befizetni.
(2) Részletfizetés esetén a havi törlesztő részletek összegét a kérelmező vagyoni jövedelmi
viszonyai, és egyéb szociális körülményeinek figyelembevételével kell meghatározni.
(3) Amennyiben a részletfizetésre kötelezett kéthavi törlesztő részlet megfizetését elmulasztja,
a megtérítés egy összegben válik esedékessé, amelynek behajtásáról a feladatkörrel rendelkező
szerv gondoskodik.
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(4) Annak a személynek, akit a polgármester a köztemetés költségeinek megtérítésére
kötelezett, a jövedelme alapján járó temetési támogatás és a köztemetés költségének
különbözetét kell megtéríteni.
(5) Az eltemettetésről köteles személy a köztemetés költségének megtérítése alól mentesíthető:
a) 50 %-ban, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el nyugdíjminimum
150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át.
b) teljes összegben, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a
nyugdíjminimum összegét, egyedül élő esetén 150 %-át,

Karácsonyi támogatás
7. §
(1) Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki Mátraszentimre Község közigazgatási
területén – a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján – lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező, életvitelszerűen itt lakó, és nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban,
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, jövedelemmel nem rendelkezik valamint
három vagy több kiskorú, ill. iskolai tanulmányokat folytató gyermeket nevelő család.
(2) A személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataival történő egyeztetés után a jogosultak
részére -személyenként, illetve családonként – egy-egyszeri támogatás az Önkormányzat által
megvásárolt, tartós élelmiszerekből összeállított karácsonyi csomagot eljuttatja az
érintetteknek.
(3) A támogatás mértéke évente egy alkalommal max.: 3.000,-Ft.

Krízistámogatás
8. §
(1) A polgármester kérelemre, jövedelmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül
krízistámogatásban részesítheti azt, aki neki fel nem róható okból (haláleset, elemi kár, súlyos
betegség, ingatlanra vonatkozó végrehajtói végzés stb.) olyan, különösen méltánylást érdemlő
élethelyzetbe került, hogy annak átmeneti megoldására külső segítség nélkül, önállóan
képtelen, és a segítség elmaradása helyrehozhatatlan kárt okozna.
(2) Krízistámogatás iránti kérelemhez minden esetben csatolni kell a hivatalos szerv által
kibocsátott okmányt, amellyel a kérelmező igazolni tudja, hogy különösen méltánylást érdemlő
élethelyzetbe került.
(3) A támogatás mértékéről a polgármester mérlegelési jogkörében dönt maximum 20.000.-Ft
összegig.
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4. Önkormányzat saját hatáskörében nyújtott támogatások
Beiskolázási támogatás
9. §
(1) Beiskolázási támogatás annak a családnak állapítható meg, amelynek a gyermeke, vagy
fiatal felnőtt tagja, középfokú és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat
tanulmányokat, és
a) középfokú oktatási intézmény esetén nem töltötte be a 20.élet évét
felsőfokú oktatási intézmény esetén nem töltötte be 25. élet évét az adott iskolai évben.

b)

(3) Nem állapítható meg beiskolázási támogatás annak a családnak, amely gyermeke után
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
(4) A beiskolázási támogatás összegét évente a polgármester határozza meg.
(5) A szükséges igazolásokat október 15. lehet benyújtani az önkormányzathoz, a megállapított
összeg készpénzben a benyújtás napján történik.
(6) A beiskolázási támogatás minimum összege 15.000,- Ft, de a 20.000,- Ft nem haladhatja
meg gyermekenként.
Tanulmányi támogatás
10. §
(1) Tanulmányi támogatás nyújtható a közép illetve felsőoktatásban tanuló hallgatók számára,
akik szociálisan rászorulók és taníttatásuk a családjuk számára olyan anyagi megterhelést
jelent, amely a megélhetésüket veszélyezteti.
(2) Tanulmányi támogatás annak állapítható meg, aki esetében az alábbi feltételek együttesen
fennállnak:
a) kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
160 %-át
b) aki, vagy akinek családja nem rendelkezik a Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott összegű vagyonnal, kivéve azt az ingatlant, amelyben az érintett személy
életvitelszerűen lakik,
c) nappali tagozatos középiskolai tanulmányok folytatására
d) legalább öt éve mátraszentimrei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
e) az ország bármely államilag elismert közép és felsőoktatási intézményének nappali
tagozatos hallgatója,
f) a kérelem benyújtásának időpontjában a 30. életévét nem töltötte be,
g) a kérelem benyújtását megelőző félév végén tanulmányi és vizsgakötelezettségének
eleget tett, kivéve az I. féléves hallgatók esetében.
(3) A kérelem benyújtásának határideje minden év november 30.
(4) A támogatás egy tanulmányi évre (10 hónap) szól.
(5) Támogatásban részesíthetők száma tanulmányi évenként legfeljebb 5 fő.
(6) A rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezők közül előnyben
részesülnek elsősorban a szociális szempontból hátrányosabb helyzetben lévők, másodsorban
a jobb tanulmányi eredménnyel rendelkezők.
(7) A támogatás összege 10.000 Ft havonta, amely egy tanulmányi évben havonta az iskola
illetve az alapítvány részére is átutalható.
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(8) A támogatott köteles a szociális szervet tájékoztatni:
a) tanulmányi félév befejezésétől számított 15 napon belül a tanulmányi és
vizsgakötelezettségének teljesítéséről,
b) változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül szociális körülményéről, illetve
tanulmányai befejezéséről.
(9) A szociális szerv a támogatás folyósítását megszünteti, amennyiben a támogatott:
a) a (8) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
b) tanulmányi és vizsgakötelezettségének nem tesz eleget,
c) a szociális körülményeiben bekövetkezett változás a támogatás folyósítását
nem
indokolja,
d) a támogatás megállapítása érdekében valótlan adatot közölt.
Fűtési támogatás
11. §
(1) Fűtési támogatás állapítható meg Mátraszentimre Község közigazgatási területén – a
személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján – lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt lakó
háztartás részére .
(2) Fűtési támogatást elsősorban természetben kell biztosítani.
(3) Fűtési támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
(4) A fűtési támogatás minden évben- külön kérelem nélkül- a rendelkezésre álló tüzelőanyag
függvényében folyamatos kiadással-kiszállítással történik.
(5) A támogatás mértéke az
a) 1- 3 fős háztartás esetén 1m3 tűzifa/év
b) minden más háztartásnak 1,5 m3 tűzifa /év.
(6) A fűtési támogatásban részesülő személy a tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át
másnak, és csak megjelölt ingatlanban használhatja fel.

Családalapítási támogatás
12. §
(1) Családalapítási támogatásra jogosult az a személy, aki Mátraszentimre Község
közigazgatási területén – a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján – lakóhellyel
rendelkező, életvitelszerűen itt lakó család, akinek gyermeke születik, és a gyermek születésétől
3 hónapon belül, ezt írásban kéri az Önkormányzattól.
(2) A személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataival történő egyeztetés után valamint a
születési anyakönyvi kivonat bemutatását követően a jogosultak részére az egyszeri támogatást
az Önkormányzat készpénzben kifizeti.
(3)A támogatás összege 30.000.-. forint.
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Szociális kölcsön
13. §
(1) A képviselő-testület kérelemre, jövedelmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül szociális
kölcsönt nyújthat.
(2) Szociális kölcsönt indokkal ellátott kérelemre, testületi határozat alapján lehet kifizetni.
(3) A támogatás mértéke maximum:100.000 Ft, 10 hónapos visszafizetéssel.
5. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
14. §
Az Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó
biztosítja
a) a falugondnoki szolgáltatást,
b) az étkeztetést,
c) a házi segítségnyújtást,
15. §

szociális alapszolgáltatás keretében

(1) Az Önormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törv
ény (a továbbiakban: Szt.) 60. § (1) bekezdésében leírtak biztosítására falugondnoki
szolgálatot működtet a község közigazgatási területén. A falugondnok az Önkormányzat
alkalmazásában áll, mint közalkalmazott.
(2) A falugondnok által biztosított szolgáltatások:
a) a helyi, helyközi szállítás igénybevétele,
b) nyugdíjasok és mozgáskorlátozottak szállítása a térségben működő nyugdíjas- és mozgásko
rlátozottak klubjaiba,
c) gyermekek iskolába, óvodába történő szállítása tömegközlekedési eszközök hiánya
esetén,
d) helyi rendezvényekre történő szállítás igények esetén,
e) az önkormányzati feladatok ellátására árubeszerzés,
f) étkeztetésben való közreműködés,
g) a lakosság és az önkormányzat közötti kapcsolattartás.
(3) Indokolt, sürgős esetben (pl. azonnali orvosi ellátás) a falugondnoknál is lehet a
szolgáltatást kérni.
(4) A falugondnoki szolgáltató tevékenységet a jogszabályban meghatározott
tevékenységnaplóban kell nyilvántartani, melyben az ügyfél által történő aláírás mellőzhető.
16. §
(1) Az Önkormányzat az étkeztetésről az Önkormányzati konyha, mint főzőhely által előállított
ebéd útján biztosítja.
2) Az ebédet Mátraszentimre Rákóczi utca 16/A. szám alatti étteremből lehet elvinni,
illetőleg Mátraszentimre Községi Önkormányzata – külön kérésre, díjazás ellenében –
biztosítja az ebéd elszállítását az igénylő lakására
(3) Az Önkormányzat az Szt.-ben foglaltak alapján szociális étkeztetés keretében legalább
napi egyszeri meleg ételt biztosít azoknak a
szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguk,
illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(4) Szociálisan rászorultnak kell tekintetni azt a személyt, aki nyugdíjas vagy nyugdíjszerű
ellátásban s
egészségi
állapota,
fogyatékossága,
pszichiátriai
betegsége,
szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága miatt étkezéséről nem képes más módon
gondoskodni.
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(5) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt is, aki a (4) bekezdésben foglaltaknak nem felel
meg, de a háziorvos által kiállított igazolás alapján megállapítható, hogy önmaga, illetve
eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani a legalább napi
egyszeri meleg étkezést egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége vagy
szenvedélybetegsége alapján.
(6) A szociális rászorultság feltételeinek fennállását háziorvosi igazolással, javaslattal, személ
yazonosító igazolvánnyal, vagy lakcímigazolvánnyal kell igazolni.
(7) Nem részesülhet szociális étkeztetésben aki:
a) után ápolási díjat állapítottak meg,
b) ápolási díjban részesül,
c) érvényes tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződéssel rendelkezik.
(8) Az intézményi térítési díj mértékét az Önkormányzat évente külön rendeletben határozza
meg.
(9) A személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy a jogosult tartására,
gondozására köteles és képes személy köteles egy összegben, készpénzben megfizetni
havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig.
17. §
(1) Az Önkormányzat helyi alkalmazott útján biztosítja a házi segítségnyújtáson belül a
személyi gondoskodást és a szociális segítségnyújtást.
(2) Az Önkormányzat az Szt. 63. § (9) bekezdésében meghatározott személyeknek
biztosítja a házi segítségnyújtást. A házi segítségnyújtás módját, formáját, gyakoriságát a
Szolgálat határozza meg az Szt. valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletekben
és miniszteri rendeletekben foglaltakra figyelemmel.
(3) Az intézményi térítési díj mértékét a Önkormányzat évente külön rendeletben határozza
meg.

6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja
18. §
(1) Az e rendelet 13.§ c) és e) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti
kérelmet a Szolgálat ellátást biztosító székhelyén (Mátraszentimre Rákóczi utca 16.) kell
előterjeszteni. Az étkeztetés esetén a kérelem benyújtásának helye Mátraszentimre Községi
Önkormányzat Szociális Iroda (a továbbiakban: Önkormányzat Szociális Iroda )
(Mátraszentimre Rákóczi utca 16.).
(2) Az ellátás igénybevételekor a Szolgálat az ellátásban részesülővel megállapodást köt. Étke
ztetés esetén az ellátásban részesülővel a polgármester köt megállapodást.

7. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja
19. §
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások közül az étkeztetésért, a házi
segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni.
(2) A személyi térítési díjat az intézményi térítési díjról szóló helyi rendeletre figyelemmel, az
Szt. valamint a végrehajtására kiadott rendeletekben foglaltak szerint kell megállapítani és
felülvizsgálni.
(3) Az új személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követő hónap 1. napjától kell megfizetni.
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(4) Az intézményi térítési díj összegéről a lakosságot tájékoztatni kell.
8. Eljárási rendelkezések
20. §
(1) A rendeletben szabályozott támogatások és ellátások iránti kérelmet, ha e rendelet másként
nem szabályozza a Szociális Irodán kell benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és vele közös háztartásban élő családtagjai
jövedelmi és vagyoni viszonyairól szóló nyilatkozatokat és az azokról szóló igazolásokat a
központi jogszabályok, valamint a Szociális Iroda által rendszeresített formanyomtatványok
felhasználásával.
(3) Az Szt. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti személy a kérelméhez csatolja:
a) tartózkodási engedély másolatát és bemutatja a Lakcímet Igazoló Hatósági
Igazolványát
b) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló
vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról,
c) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról.
(4) Annak a személynek, akinek a jövedelme kizárólag nyugdíjból vagy nyugdíjszerű ellátásból
származik, jövedelme igazolására utolsó havi nyugdíjszelvényét kell becsatolni.
(5) A támogatási kérelemhez szükséges jövedelemszámításnál az Szt.-ben
szerint kell eljárni.

meghatározottak

(6) A kérelemre indult eljáráshoz minden kérelem esetében külön szükséges igazolni az erre
rendszeresített formanyomtatványon a személyazonosító adatokat, a családi viszonyokat, az
eltartottak számát, a tartásra kötelezettek adatait, a jövedelmi és vagyoni helyzetet.
Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük
nyilatkozniuk jövedelmükről.

tudatában kell

(7) Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán
környezettanulmányt lehet készíteni. Nem szükséges környezettanulmány, ha más egyéb eljárás
során keletkezett iratokból az igénylő körülményei ismertek
(8) A kérelmező a körülmények tisztázása során a Szociális Irodával köteles
együttműködni. Amennyiben együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a szükséges
igazolásokat nem csatolja, vagy nem teszi lehetővé a környezettanulmány elkészítését,
kérelmét el kell utasítani, a folyósított támogatást meg kell szüntetni.
(9) A rendeletben meghatározott támogatásokra és ellátásokra beadott kérelmet el lehet
utasítani, valamint a megállapított ellátás folyósítását meg lehet szüntetni, ha a
jövedelem nyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága a környezettanulmány
során megkérdőjelezhető, ha a kimutatott alacsony jövedelem és a család életvitele,
körülményei nem állnak összhangban.
(10) A megállapított támogatások folyósítására –ha e rendelet másképp nem rendelkezik - a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
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a folyósításának részletes szabályairól szóló mindenkor hatályos szakmai jogszabályban
vagy kormányrendeletben meghatározottak az irányadók.

21. §
(1) Az e rendelet alapján megállapított rendszeres ellátásban részesülő személy, vagy a
felvételre feljogosított más személy a rászoruló lakóhelyében bekövetkező változást, a
változást követő 15 napon belül a Szociális Irodán bejelenteni köteles.
(2) A rendszeres támogatásban részesülő anyagi, jövedelmi viszonyaiban bekövetkező
változást, a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni.
(3) Amennyiben a rendszeres támogatásban részesülő személy, illetve felvételére feljogosított
az (1)-(2) bekezdésekben foglalt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátás
folyósítását meg kell szüntetni, és az esetlegesen jogtalanul felvett összeg visszafizetésére
kötelezni kell.
(4) Az (1)-(3) bekezdésekben szabályozott bejelentési kötelezettségre az ellátást megállapító
határozatban az érdekelteket fel kell hívni.
(5) Amennyiben a bejelentési kötelezettség teljesítése alapján megállapítható, hogy a
jogosultság nem áll fenn, a rendszeres támogatást meg kell szüntetni.

22. §
(1) A Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése ellen a fellebbezést a
Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjénél (a továbbiakban:
Önkormányzati Hivatal) kell benyújtani.
(2) A Jegyző a fellebbezést az Önkormányzat soron következő rendes ülésére beterjeszti.
23. §
(1) A jogerősen megállapított pénzbeli ellátások kifizetésének és folyósításának rendjét az
Önkormányzat az alábbiak szerint határozza meg:
a) nem rendszeres szociális ellátásokat, támogatásokat a megállapító határozat jogerőre
emelkedésétől számított három munkanapon belül az Önkormányzati Hivatal kifizeti.
b) a megállapított, illetve a mellékletekkel ellátott, benyújtott kérelem elbírálásával egyidejűleg
– amennyiben a kérelmező a jogosultsági feltételeknek megfelel – a Polgármester
engedélyezheti az Önkormányzati Hivatal házipénztárából az ellátás azonnali, készpénzben
történő kifizetését,
c) abban az esetben, ha feltételezhető, hogy a jogosult az ellátást nem rendeltetésszerűen
használja fel, úgy elrendelhető – közreműködő megnevezésével és megbízásával – az ellátás
meghatározott feladat vagy beszerzésre irányuló felhasználása. Erről az ellátást megállapító
határozatban kell rendelkezni.
(2) A jogerősen megállapított természetbeni ellátások esetében a Jegyző az Önkormányzati
Hivatal útján gondoskodik
a) az eseti segély esetén a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított három
munkanapon belül történő kifizetése.

10

9. Záró rendelkezések
24. §
(1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének települési
támogatásról szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete.

Mátraszentimre, 2017. március 29.
Stuller András
polgármester

Dr.Dányi Katalin.
aljegyző

