
Vácszentlászló Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

l2l2013. (xl,ry.)
önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásről és a szociális ellátásokról

Vácszentlás zlőKözségÖnkormányzatánakKépviselő-testiilete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(l) bek. A) pontjában a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásről és a szociális

ellátrásokról szóló többszörösen módosított 1990. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 32.§ (1) bekezdés,

45.§ (1) bekezdés,48.§.(4) bekezdés, 132.§.(4) bekezdésben biztosítottjogkörében azalábbi rendeletet

alkotja:

1. alcím
Általános rendelkezések

1.§ E rendelet meghatározza aYácszentlászló Község Önkormányzat eftú nyújtott pénzbeli-,

természetbeni-, és a szermélyes gondoskodást nyújtó helyi szociális ellátások formáit, az e|járási

és jogosults ági szabályokat, azok igénybe vételének és érvényesítésének módját, feltételeit és

garanciáit.

2.§ (1) E rendelet személyi haályaazZst.3.§ (1-3) bekezdésében meghatározottszemélyekre terjed

ki.

(2) E rendelet területi hatályaVácszentlászló Község közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendel et hatálya kiterjed továbbá az Szt-ben előírt személyekre.

3.§ (l) Az ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet előterjeszteni.

(2) A kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, illetve családja jövedelmi
viszonyairól igazolást csatolni, vagy amennyibe ez nem lehetséges, akkor vagyoni, jövedelmi
viszonyairól büntetőjogi felelössége tudaLában nyilatkozatot tenni.

(3) A nyilatkozatban foglaltak valódiságát ajogosultságot megállapító szerv ellenőriáeti.

(4) A Polgármesteri Hivatal a kérelmező által benyujtott kérelmeket és igazolásokat, valamint
a közölt adatok valódiságát megvizsgálja, környezettanulmányt végezhet.

(5) A|táztartás azon tagsai,akik egyéni vagy társas vállalkozók, szabadfoglalkozásúak stb.

nettó jövedelmüket a Nemzeti- Adó és Vámhivatal által kiadott igazolással kötelesek igazolnl

(6) E rendelet vonatkozásában jövedelemnek, illetve vagyonnak az Szt-ben meghatarozott
jövedelem, illetve vagyon minősül.

(7) Ha a kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot közöl vagy a szociális
ellátast biaosíó szervet egyéb módon megtéveszti, köteles az ellátást visszafizetni, mely
visszafizetési kötelezettséget a haáskör gyakorló hatátozatban rendeli el.

(8) A megállapított szociális ellátásra való jogosultság fennállását a Polgármesteri Hivatal a

folyósítás ideje alatt bármikor, a jogosult lakóhelyén ellenörizheti.

4. § A szociális feladat és hatásköröketátruházott jogkörben VácszentlászlőKözségÖnkormányzata

képviselö-testtiletének szociális- és Egészségügyi B izottsá ga látja e|.

5. § (1) Aze rendelet alapján megállapított pénzbeli ellátások kifizetésére azSzt. rendelkezései az- 
irányadó ak azza|, hogy a helyi lakásfenntartási támogatás a közüzemi szolgáltatő szervnek a

tárg]hó 5. napjáig keriil átutalásra a hataskör gyakorló ilyen tárryú határozata alapján.

(2) Azeseti ellátások kifizetése a Polgármesteri Hivatalhéaipénztárában, külön kérelemre

lakossági folyószámlára utalással történik.



6.§ A Szt.-ben írt szociális ellátás elrendelt megtérítés elengedése, csökkentése, esetleges
rész|etfizetés trárgyában a Képviselő-testület jogosult dönteni,

2. alcím
pénzbeli ellátások

7. § VácszentlászlőKözségÖnkormányzataaSzt.-ben előírt pénzbeli ellátásokat biaosítja.

8.§ (l) Az aktív korúak ellátására jogosult, azSzt.37lA.§.(l) bekezdése szerint rendszeres
szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő köteles:

a.)a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított
15 napon belül a Kistérségi Gondozási Központ vácszentlászlói irodájában (Vácszentlászló,
Fő u. 2.) - a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv - nyilvántartásba vetetni magát,

b.) a szociális helyzetéhez és mentális állapoüíhozigazodő beilleszkedési programról a
nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül írásban megállapodni,

c.) az esetleges akadályoztatásáről a Kistérségi Gondozási Központot értesíteni, illetve az
akadályoztatás okát nyolc napon belül hitelt érdemlő módon igazolni,

d. ) a beilleszkedési programban foglaltakat telj esíteni.

(2) Az együttműködésre kijelölt szerv a nyilvántartásba vételt követően:
a.) figyelemmel kíséri ahatározatban megállapított határidő betartását, annak

elmulasztása esetén vizsgálja a mulasáás okát. Írásban felhívja a kötelezett figyelmét, hogy
kötelezettségének a felszólítrás kézhez-lételétől számított 8 napon belül tegyen eleget. A
kijelölt szerv írásbanjelziajegyzőnek,haazaktív korúak ellátásáraés rendszeres szociális
segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének fenti eljárást követően sem
tett eleget.

b.) a nyilvántartásba vétel-céljából megjelenő rendszeres szociális segélyre jogosultat
ny ilv ántartásba ve szi,

c.) ájékoztatást ad a beilleszkedést segítő programok típusairól, az együttműködés
elmulasztásának következményeirő l,

d.) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával a nyilvántartásba
vételtől számított 60 napon belül kidolgozzaaz egyéni élethelyzethezigazodő,
beilleszkedést segítő programot, amelyről írásban megállapodást köt,

e.) a rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel a megállapodásban foglaltak
szerint kapcsolatot tart,

f.) jelzi a jegyzőnek a nyilvántartásba vétel megtörténtét, valamint, ha a rendszeres
szociális segélyezett az együttműködési kötelezettségét megszegi.

(3) A beilleszkedési program szervezhető egyénileg vagy csoportosan.

(4) Az együttműködési kötelezettség megszegésének tényéről a Polgármesteri Hivatalt
haladéktalanul tájékoáatni kell, mely szervezet javaslatot tesz a jogosultság
megszüntetésére a hatáskörgyakorló felé, az elmulasztott együttműködési határidő
hónapj rának utolsó napjával.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

9.§ (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatást az Szt. valamint e rendeletben szabályozott egyéb
jogosultsági feltételek szerint kell megállapítani.

(2) A lakókömyezete rendezettségének biaosítása körében a kérelmező vagy jogosu|t az általa
életvitelszenien lakott házés annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül hatráros terület, járdatisztán
tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus
ál lap otának biztosításár a köte le s.

(3) E kötelezettségről, valamint annak ellenőriáetőségéről tájékozlatni kell a jogosultat.

(4) E rendelkezéseket a lakásfenntartási ámogatás megállapítása esetén is alkalmazni kell.



Önkormányzati segély

10.§ (1) A Szociális- és Egészségügyi Bizottság önkormányzati segélyt állapíthat meE az e
rendeletben meghatrározott feltételek fennállása esetén

a,) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére

b.) annak, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy
alra nem volt köteles, ydEy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési
költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartásátveszélyezteti.

Q) Az ( 1 ) bekezdés a.) pontja szerinti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel
állapítható meg:

a) nyugdíj azás estén, az ellátatlanság idej ére,
b) gyógyászati segédeszköz beszetzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem
rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal,
c) elemi kár elháriásához,
d) betegségből eredő többletköltségek enyhítésére,
e) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
f) isko lrááatási problémák,
g) nevelésbe vett ryermek családjával való kapcsolattartás,
h) gyermek hátrányos helyzete miatti problémák,
i) egyéb, a létfenntartást veszélyeztetőhelyzet fennállása esetén

(3) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti segély akkor állapítható meg ,
a,) ha kérelm ező családjában az egy főre számított családi jövedelemhat ár az öregségi

nyugdíj legkisebb összegének 150Yo-át,
b.) egyedül élő esetében az öregségi nyugdű legkisebb összegének a200%o-átnem

haladja meg.

(4) A hatáskör gyakorlója különös méltánylást igénylő esetben a (3) bekezdés szerinti
jogosultsági feltételekkel nem rendelkező kérelmező részére is megállapíthatja a segélyt.

(5) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező
a.) családjában az egy fore számított családi jövedelemhatár nem haladja meg az

öregségi nyugdü legkisebb összegének 200Yo-át,
b.) egyedül élő esetén a300%-át.

(6) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos
legolcsóbb temetés l\%o-ánál, de annak teljes ösizegét is elérheti, ha a temeiési költségek
viselése a kérelmezőnek, vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.

(7) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége száaezer forint.

11.§. (1) Az önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő,
kamatmentes kölcsön formájában is nyujtható, melynek összege nem haladhatja meg a
százötvenezer forintot, s a törlesztő részletet úgy kell megállapítani, hogy 12 hónap alatt az
összeg visszafi zetésre kerülj ön.

(2) A visszatérítendő kamatmentes kölcsön visszaftzetéséig újabb kamatmentes kölcsön nem
állapítható meg.

12.§. (1) A l0.§. szerinti önkormányzati segélyt a jogosult köteles a segélyt megállapító
határozatban megjelölt célra felhasználni.

(2) Az önkormányzati segély a jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül, hivatalból is
megállapítható.



(3) Az ÖnkormánYzati segélY e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon is
előterjesáhető.

ÁpoHsi díj

13,§ (1) A Polgármester ápolási díjat állapíthat meg annak ayácszentlászlón állandó bejelentett
lakóhellyel, vagy tartőzkodási hellyél rendekóző és életvitelszerűen vácszentlás zlőn élő
hozzátartoző - jegyes kivételével - számára, aki a l8. életévét betöltött, tartósan beteg személy
áPolását, gondozását végzi, azalábbifeltételek együttes teljesülése 

"."Íén,
a) Az áPolő rendelkezik olyanháziorvosi igazolással, mely szerint a szükséges ápolási
tevékenység ellátására egészségügyileg és mentálisan akáhas.
b) Az ápolt tartását, gondozását, ellátását szerződésben nem vállalták.
c) Nincs a beteggel együtt élő ápolásra alkalmas közeli hozzátartoző.
d) Az ápolt nem folyat kereső tevékenységet, vállalkozási tevékenységet.

e) Az áPolást végző családjában - "q..2r.? 
j"tó !*i nettó jövede lem azöregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén tso N-atnem haladja ,Jg-'
f) Kérelmező munkaviszonyátszüntette meg, vagy fizetés nélküli szabadságot kapott annak
érdekében, hogy az ápolási feladatoknak eleget Úaion tenni és ezt aténytu-Áunluui."ony
megszÜntetésére, illetve a fizetés nélküli szabadság engedélyezésére voiatkozó munkáltatói
igazolással igazolja.

(2) AmennYiben az ápolást nyujtó személy, ápolási kötelezettségét nem teljesíti, az ápolási díjat
meg kell szűntetni a megszűntetési ok hivatalos tudomás szerzéJe időpontjától.

Közgyógyellátás

14,§ (1) A JegYző a szociális törvényben foglaltakon tűl azta szociálisan rászorult szeméIyt is
kÖzgYÓgYellátásban részesíti, akinek az l főre számítotthavi családi jövedelme nem haladja
megaz Öregségi nYugdíj mindenkori legkisebb összegének l50 %-át, ewedül álló esetén annak
200 %o-át, feltéve, hogy havi rendszereJgy őgyító elláiás költségének'.Eiter." *. ,ghaladja az
öregségi nyugdü mindenkori legkisebb összegének 15 %-át.

Q) Az (l) bekezdésben Írt esetben a legtző az eljárás során a szociális törvény és jelen rendelet
előírásai szerint jár el.

Természetb". 
"r,lr?liT"ociáIís ellátások

15.§ (1) A szociális rász,orultsá$ól fliggő pénzbeli ellátások közül a hatáskört gyakorló,
termé szetb eni szociál i s e l látás formáj ában az alábbi e l látásokat állapíthatiime g :

a) rendszeres szociális segély és foglalkoxatást helyettesítő támogatás,

b) lakásfenntartási támogatás

c) önkormányzati segély.

Q) Az (1) bekezdés szerinti esetben ahatározatban a természetbeni ellátrás módjáról és
formájáról rendelkezni kell.



4. alcím
Szociális szolgáltatások

16.§ (1) Szociálisan rászorultak részére az Önkormányzatazalábbi szociális szolgáltatásokat
bizosítja, mint alapszolgáltatást.

a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés (Gyermekj óléti Szolgálattal együtt)

(2) AzÖnkormányzat az (l) bekezdés b) és c) pondában elírt szolgáltaüíst Intézményfenntartó
Társulási formában biáosítja kistérségi szinten (Kistérségi Gondozási Központ Aszód,
v ácszentlászlói Iroda 2l l 5 Y ácszentlászló, Fő u. 2.)

17.§ (1) A Szociális Törvényben leírt napi egyszei meleg étkezésre jogosultságot
környezettanulmány, orvosi szakvélemény alapj án lehet me gáll apitanl

(2) Amennyiben a szociális étkeztetésben részesített személy jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdÜ minimum összegének másfelszeresét meghaladja, térítési díjat köteles fizetni.

(3) Szociális étkeztetésre való jogosultságot és a térítési díj összegét a Bizottság hatánozattal
állapítja meg.

18.§ Szociálpolitikai kerek asztal tagsai apolgármester, jegyző, szociálpolitikai ügyintéző, háziorvos,
héai gyermekorvos, védőnő, azintézmények vezetői, gyermekvédelmi felelősei és a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője.

29.§ (1) E rendelet 2014. január l-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályátveszti Vácszentlászló Község Önkormányzata
Képviselő-testiiletének 712012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a Szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról., valamint Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő_testtiletének
5l20ll.(v.2l,) önkormányzati rendeletének 3.§.(2) bekezdése, 5.§-a, 6.§-a, 7.§-a, 8.§-a,
valamint a 3.§.(1) bekezdésében ,,apénzbeli és természetbeni ellátásokat" mondatrész.

Vácszentlás zlő, 20 13 . nor9mber 21,
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dr. Král Ládzló
jegyző

Kihirdetve (az Önkormányzathirdetőtáblájrára kifi,iggesztve):2013.november #.
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.,'.i dr. Král Lászlő
,,, j,egyző


