Bag Nagyközség Képviselő-testületének
11/2009. ( IX.15.) rendelete
a szociális kártya bevezetéséről
Bag Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv.-ben valamint a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv.-ben
meghatározott szociális jogok érvényesítése valamint a társadalmi szolidaritás
biztosítása és a szociálisan rászoruló családokért érzett felelősség alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet célja:
A rendszeres, illetve az eseti támogatások felhasználása az arra jogosultak által az általuk
megjelölt célok figyelembe vételével történjen.
2.§.
A rendelet hatálya kiterjed:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. ( továbbiakban:
Szoctv. ) 3. §. (1) bekezdésében meghatározottakra, valamint a gyermekek védelméről szóló
1997. évi XXXI. tv.-ben ( továbbiakban Gyvt. ) meghatározott célokra, kiemelten figyelembe
véve a gyermekek mindenek felett álló érdekeit.
3.§.
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, illetve az ellátás megállapítására
feljogosított Szociális és Egészségügyi Bizottság az eseti támogatásokra ( átmeneti segély ),
valamint a rendszeres támogatásokra ( rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendszeres
segély, rendelkezésre állási támogatás, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás ) pénzbeli
ellátás helyett szociális kártyát biztosít természetbeni juttatásként..
4.§.
(1) A szociális kártya névre szóló, fényképpel, a tulajdonos azonosítására szolgáló
kártyaszámmal ellátott és vele aláírás és személyazonosítás ellenében lehet beváltást
teljesíteni. A szociális kártya készpénzre nem váltható, vele készpénzt felvenni nem lehet.
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(2) A szociális kártyával tilos jövedéki terméket vásárolni.
(3) A szociális kártyának típusa: általános
(4) A szociális kártya általános típusa felhasználható az arra kijelölt kereskedelmi
egységekben ( pl. élelmiszerre, ruházatra, tanszerekre, gyógyszerre ).
(5) A szociális kártya lakásfenntartási típusa kizárólag közmű tartozás kiegyenlítésére szolgál.
(6) A szociális kártya birtokosa a kártyát 5 évig ( vagy visszavonásig ) ingyenesen
használhatja. A kártyát másra nem ruházhatja át. A kártya újragyártási költsége sérülés és
elvesztés esetén a támogatott személyt terheli.
(7) A szociális kártyával való visszaélés után az első esetben a kibocsátó Bag Nagyközség
Önkormányzata, illetve az ellátást megállapítására feljogosított Szociális és Egészségügyi
Bizottság egy hónapra, második esetben három hónapra szüneteltetheti ( szünetelteti ) a
támogatás
folyósítását,
harmadik
esetben
megszünteti
a
jogosultságot.
(8) A támogatást megállapító Szociális és Egészségügyi Bizottság gondoskodik a
támogatások 80 %-ban történő kártyára utalásáról és 20 %-ban történő pénzbeni utalásról.
5.§.
A szociális kártyára történő utalást – rendkívül indokolt esetben – a Szociális és Egészségügyi
Bizottság kérelemre ( mellékelve: környezettanulmány, védőnő, óvoda vagy iskola
hozzájáruló nyilatkozata, valamint a gyermekjóléti szolgálat hozzájárulása ) felfüggesztheti,
és a bizottság által meghatározott ideig készpénzben biztosítja.
6.§
Jelen rendelet 2010. január 01-től lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bag, 2009. szeptember 16.

Tóth Gábor
polgármester

Kihirdetve: 2009. szeptember 17.
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella mb.jegyző

Czeczéné dr. Szirmai Gabriella
mb. jegyző

