12/2016. (IV. 01.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT
a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara támogatási Szabályzata
A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara)
Elnöksége az ügyvédekről szóló többször módosított 1998. évi XI. törvény (a
továbbiakban: Üt.) 102. § (1) bekezdése és a 106. § (2) bekezdésének j.) és l.)
pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a kamara tagjának, illetve elhalálozása
esetén a támogatást igénylőnek nyújtható támogatásokat és azok mértékét a jelen
határozattal állapítja meg.
1. A Kamara Elnöksége
-

temetési segélyt nyújthat annak, aki az ügyvéd temetésének költségét
kifizette.
Kivételes esetben a szociálisan rászoruló ügyvédet vagy az elhunyt ügyvéd
közeli hozzátartozóját segélyben részesítheti.
A 80. évnél idősebbek részére karácsonyi segélyt juttathat.

2. A temetési segély igényléséhez a jogosultnak írásbeli kérelmet kell előterjesztenie,
amelyhez csatolni kell az elhunyt ügyvéd halotti anyakönyvi kivonatát, és a saját
nevére szóló temetési számlákat.
3. A segély összege arányos az ügyvéd aktív kamarai idejével, melynek maximuma:
10 év esetén max. 25.000
20 év esetén max. 50.000
30 év esetén max. 75.000
40 évtől

max. 100.000

4. Amennyiben az elhunyt ügyvédnek korábbi - ki nem egyenlített - kamarai tartozása
volna, annak összegét a segélyből le kell vonni.
5. Kivételesen méltánylást érdemlő esetekben az Elnökség – írásbeli kérelemre egyszeri rendkívüli szociális segélyben részesítheti az ügyvédet, vagy az elhunyt
közeli hozzátartozóját, amennyiben annak anyagi helyzete ezt indokolttá teszi. A
segély összege a rászorultság mértékétől függ, de nem haladhatja meg a
temetési segély mértékét.
6. A jelen rendelet alapján benyújtott kérelmeket az Elnökség a kérelmező igazolásai
és a kérelmező körülményeinek gondos mérlegelésével állapítja meg. A kérelem
elutasítása ellen jogorvoslattal nem lehet élni.
7. Az Elnökség az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg alapján a 80.
életévet betöltött aktív és inaktív ügyvédek részére karácsonyi segélyt folyósíthat.
A segélyezésről, annak mértékéről, a juttatásban részesülők köréről, valamint a
folyósítás idejéről az Elnökség minden év novemberi ülésén határoz.
8. Jelen szabályzat 2016. április 1. napján lép hatályba.
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