FOLYÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (III.29.)
Önkormányzati Rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól 6/2015. (II. 27.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról
Folyás Községi Önkormányzata Képviselő-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 következőket rendeli el:
1. § A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól 6/2015. (II. 27.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Folyás Községi Önkormányzat az alábbi támogatásokat nyújtja:
1.) a rendkívüli élethelyzetben lévő lakosság számára a rendkívüli települési támogatás,
2.) a karácsonyi ünnepekre tekintettel karácsonyi ünnepi támogatás.
3.) krízis segély”
2.§ Az Ör. 1.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) Krízishelyzet: elemi kár, belvízkár, baleset, váratlan haláleset, előre nem látható hirtelen
bekövetkező esemény, mely miatt – igazolt módon, – a kérelmező és családja
létfenntartása veszélyeztetve van.
3. § Az Ör. 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4)Polgármesterre átruházott hatáskörben kerül megállapításra a karácsonyi ünnepi
támogatás és a krízis segély.
4. § Az Ör. 8. § -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A rendkívüli élethelyzetben nyújtható települési támogatás összegének felhasználásáról
a jogosult 30 napon belül számlával, egyéb okiratokkal elszámolni köteles.
5. § Az Ör. az alábbi 13/B § -sal egészül ki:
13/B. § (1) 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.

(2) A kérelmet az 3. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani a
polgármesterhez. A polgármester a kérelmet megvizsgálva dönt arról, hogy a krízis
helyzet valóban fennáll-e és ezt követően dönt az ellátás megállapításáról.
(3) A kérelemhez a rendeletben meghatározott mellékleteken kívül csatolni kell a
krízishelyzetet igazoló, rendelkezésre álló bizonyítékokat.
(4) A krízis segély összege az ÖR. 17. §-ában foglalt rendkívüli élethelyzetben
nyújtott települési támogatás összegének maximum négyszerese lehet.
(5) A krízis segély összegének felhasználásáról a támogatott a felhasználást igazoló
okiratokkal, bizonylatokkal, számlákkal köteles elszámolni. Amennyiben a jegyző
megállapítja, hogy a krízis segély összegét a jogosult nem a megállapító
határozatban foglalt célokra használta fel, abban az esetben a támogatott a krízis
segély összegének visszafizetésére kötelezhető.

6. § Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Folyás, 2016. március 24.

Magyar Sándor
polgármester

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Folyás, 2016. március 29.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Dr. Kiss Imre
jegyző

