Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 13/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Népjóléti Bizottság véleményének a kikérésével a következőket
rendeli el:
1. §
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2017 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendeletben szabályozott települési támogatás
a) havi rendszerességgel nyújtott: gyógyszertámogatás
b) eseti jelleggel nyújtott:
ba) temetési támogatás
bb) tanévkezdési támogatás
bc) születési támogatás
bd) idősek támogatása
be) szociális kölcsön
bf) gázfűtéshez nyújtott támogatás
bg) gyermekek egyszeri támogatása
bh) ivóvíz bekötéshez nyújtott támogatás
c) rendkívüli települési támogatás:
ca) azonnali támogatás
cb) mezőgazdasági termékellátási támogatás
d) köztemetés
e) Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás.”
2. §
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2017 (II.27.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„15. §
(1) A polgármester az önkormányzat rendelkezésére álló „Start Program” növénytermesztési
programeleme keretében megtermelt termékekből támogatásban részesítheti az önkormányzattal
közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket.
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(2) A mezőgazdasági termékek kiosztása során figyelemmel kell lenni a termékek idényjellegére.
(3) A mezőgazdasági termékekből álló egységcsomag összetétele időszakonként eltérő, viszont az
egyszerre kiosztott egységcsomag csomagonkénti értékének azonosnak kell lennie.
(4) A támogatás évente legfeljebb három alkalommal nyújtható.
(5) A támogatás alkalmankénti értéke nem haladhatja meg az tízezer forintot.”
3. §
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2017 (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
4. §
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2017 (II.27.) önkormányzati rendelet 14. § (1)
bekezdésében a „Pénzügyi, Népjóléti és Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe a „Népjóléti
Bizottság” megnevezés kerül.
5. §
A rendelet 16. §-a hatályát veszti.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszai Károly
polgármester

Majoros Emese
jegyző

A rendelet kihirdetésének ideje: 2021. szeptember 2.

Majoros Emese
jegyző
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1. melléklet a 9/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Mezőgazdasági termékellátási támogatás
1.Kérelmező adatai:
1.1.Név: ...............................................................................................................................
1.2.Születési név: ............................................................................................................
1.3.Anyja neve: ................................................................................................................
1.4.Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................
1.5.Lakóhelye: ................................................................................................................
1.6.Tartózkodási helye: ...................................................................................................
1.7.TAJ szám: ……………………………………………………………………………..
Kijelentem, hogy az általam közöltek a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Nagyrábé, 20…..év…………hó………..nap
……………………………………….
kérelmező
Kijelentem, hogy az mezőgazdasági termékellátási támogatás megállapítása iránti kérelmemnek
teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén, kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.)
Nagyrábé, 20……..év ……………hó …………nap
……………………………………………..
kérelmező
Alulírott …………………………………….. kijelentem, hogy az adatkezelési folyamattal
kapcsolatos tájékoztatót megismeretem, és az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Nagyrábé, 20……..év ……………hó …………nap
…………………………………….
kérelmező aláírása”
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