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önkormáíyzati r€ndel€te

A szociális igázgatásróI
vácsz€ntlászló

é§ a szociáIi§

ellátásokról

Község Önkormányzatinak Képviselő-testülete Magyarország Ataptörvénye

a 32.

cikk

(2) bekezdésében,valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokíól szóló többszörös€n
rnódosított 1990. évi III. tv. (továbbiakban: szt,) 1.§ (2) bekezdése, l0.§ (l) bekezdése,26, §-a,32.§
(1) bekezdés b) pon§a 33. § (7) bekezdés, 45,§ (1) bekezdés, 48.§ (4) bekezdés, 58.§.(1) c), d), e)
pont, 132.§ (4) bekezdés a), d), g) pontjában biztosítottjogkörében eljárva az alábbi reDdelet€t alkotja|
I. alcím
Általános renalelkezések

1.§

E íendelet meghat átozza

2.§

(1) E rendelet személyi hatálya az Szt-ben meghatározott vácszentlászló Község közigazgatási

ay ácszpnt|ászló Község Önkormányzata által n) úthato telepü lési
ámogatásra, szociális elláásoka vonatkozó előírásokat, azok formáit, eljáLtsi ésjogosultsá8i
szabá|yait, azok igénybevételének és éfvény€sitésén€k módját, feltételeit, és garanciáit, valamint
az szt-ben adott felhatalmaások alapján szabályozott előírásokat,
teúleténállandó lakcímmel vagy tartózkodási he|lyel rendelkező, szeméIyekre teíjed ki.
(2) E rendelet területi hatálya vácszentlászló

3.§

Köz§ég közigazgatási terül§tére teúed ki.

hatálya kiteied a települési támogatásként adható alábbi ellátásokía.

(1) A rend€let

a) rendkívüli t€l€püIéstámogatás
b) lakásfenntartási támogatás,

c) gyógyszertámogatás
e) köáemetés
(2) Rendel€t

hatálya kiterjed a következő személyi gondoskodást nyújtó elláLisokra

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés

II. alcím
Pénzbeli, termész€tbeni települé§i támogatások

4.§

(l) Rendkívüli településtámogatás nyújtható:
a) élelmiszerre.

b) ruhaneműre
c) gyermek intézményekétkezésitéíítési
díjának megfizetésére,
d) ttize|őre, Iakískö|tségekre
e) tanévkezdéshez

0 m€gélhetést érintő €lőre nem terveáető többletkiadásra, mint kórházi kezelés,
gyógyszervlásárlás, temetés, €lemi kár, e8yéb,

(2) Rendkívüli települési tá,nogatás akkor nyújtható, ha a kérelm§ző, illetve a csaIádja illetve a
közös háztartásban ólőkjövedelmi viszonyait figyelembe véve az 1 főrejutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg a
a) család4láztartás €setén az öregségi nl ugdíj mindenkori legkisebb összegének
110 o/r-áí

b) egyedül élö, illetve gyermekét eryedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj rnindenkori

]egkisebb össze8ének l50 %-át

(3) Temetési költségek viseléséhez rendkívülitelepülési timogatás annak állapitható meg,
akinek a családjában az l íöíejutó havijövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj minimum

mindenkori tegLisebb összegéneL 200

5.§

o'o-át,

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint természetbeni
ellátásként a 4.§ (1) bekezdés a)-f) pontjában íítakontúl szemétsállíási díjra, víz- és

csatornadíjra,

ajogosultat el lehet számoltatni, amit a
megállapító határozatban kell előími. Ha elsámolási kötelezettségének nem tesz §Ieget, az
elsrámolás teljesítéséigaz általa vagy vele közós hráztartásban élő hozzrátartozója által benyújtott

(2) Rendkívüli települési támogatás felhasználásáról

újabb segély kérelmet el lehet utasítani.

A megá]lapított rendkivüIi települési támogatás,- a célmtt felhasználás biztosítása éídekéhen
az Aszód és Tórsuk Ónkormán zatok Szocűlis és Gyemekjóléti Tálsulósa v ácszentlászlói
irodában dolgozó dolgozójának is kiutalható. A pénzfelvét€lrejogosult köteles a
pénzfelhasználásról elsámolni a segélyezett illetve a Polgármesteíi Hivatal felé.
(3)

6.§

(l) A rendkivüli települési iámogatás összege családonként/háztaíásonként, alkalmanként n€m
haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum összegének l50 %-át.
(2) Rendkívüli települési támogatás az egy hááartásban é]óknek, illetve egyedül élő kér€lmező
€setén egy sz€mé]ynek évente legfeljebb négy alkalommal adható, az (1) bekezdésben írt

maximum összeghatárig.
(3) Temetési köjtség viseléséhez nyújtott, illetve elemi kár, baleset esetén nyújtott rendkivüli
települési támogatás esetén a ( l ) és (2) bekezdéstől el lehet térni.
7.§

(l) Rendkívüli települési támogatás kamatmentes szociális kölcsön
(2)

formájában is nyújtható-

A kamatmentes szociális kölcsön összege nem haladhatja meg a mindenkori minimál

a tafiozás visszafizetéséig más rondklvüli települési
kár bekövetkezése esetén állapítható m€8.
vagy
elemi
támogatás csak haláleset, baleset

nyugdij összegének kétszercsét,azzal, hogy
(3) Kamatmentes szociális kölcsön

8.§

l€gfe|j€bb

lrat hónapra adható,

vagy gyós/szer támogatásként megállapítoí települési támo8atás, kéíelemr€
Lakásf€nntartáshoz
íendszeres havi ellátásként is megállapítható, 12 hónap időtaíamÉ azzal, hogy a havi támogatás
összege a 2,000.- Ft-ot nem haladhatja meg.

III. alcím
szociáli§ szolgáltatások

9.§

(1) Étkeztetésiellátás szemponüában szociálisan rászorulónak kell tekint€ni,

egészségiállapota
miatt aá a személ}t, aki mozgásában kor|átozott, króniklts, vagy akut megbetegedése,
fo8yatékossága, pszichiátriaibet€gsége, illetve szenvedély betegsége, illetve hajléktalansága
miatt önmaga ellátásáíól részben, vagy teüesen nem fud gondoskodni, sjövedelme a mindenkori
öregségi nyugdíj minimum 1 lo%-át nem haladja, meg és egyedül él, s a taíiisra köteles
hozzátartozój a nincs.
(2) Az

(l) bekezdésben írt állapotot ofvosi igazolás alapján lehet megállapítani.

(3) Az étkeztetéstaz Önkormányzat az óvoda konyháíól történő ebéd kiszállítlással biáosítja,

10.§' (1) Házi segítségnyújtáskeFtében kell gondoskodni azokíól a személybkról, akik otthonukban
önmaguk eilátására saját erőből nem képesek, s tartásra köteles hozzátartozójuk nincs,
(2)

Az (l ) bekezdésben írt állapotot orvosi igazolás alapján lehet megállapítani,

kömyezeti
(3) HáZi segítsé8nyújtáskeretében gondoskodni kell a nászorulók személyi és
tisáaságáról, érdekeik védelméról.

és Gyermekjóléli
(4) Az Önkoímányzat az ellátíst az Aszód és Tarsul Önkormányzatok Szociális

rárurl.í§d k€retében bizto§ítja,

íítszervezeten keresztül
11.§ (l) A családsegítéssel kapcsolatos felaalatot a l0,§ (4) bekezdésben
biztosítja.

jogszabályokban irt
A családsegitő szolgálat me8elöző tevékenységek körében a haáyos
heJl zetét, lehárja a
és
mentáIhigiéniás
i"|a"i""tá" ,r,irÁ"-r.-.'..i k i.é"ri a luko..ág ,io"Úlis
je
prob]émák
okait,
lentkezó
na§l számban elő]forduló, vagy az egyén és isalád életébe lr
társadalmi
uir.l*i* u .titoa'"a",'jeizóóds,eien keresxül az önkormányzati intéZnéiyek,
{2)

"rá*"r""r., "gvna,

Hivatalhoz,
e" i"agánszemélyek megállapíLisait eüuttatja a Polgármesteri

12.§ (1) A térítésidíjakat külön önkormányzati rendelet taítalmazza,

lla!áro7atban kelt eldirni, a,,/al,

l2t
Al elláton áhal fizetetl személyi lérilésidüat a lnegállápitó
'l"r"l.i"rervl
,e,r,esi d akar jovede lem rizsgátal ulán a hatályosjogszabályokhan
ij

elöír1

kell megállapítani, azzal, hogy ingyenes ellátásban kell

ioűdelemkateeóriáknak Áegfeielöen
ikilouedelemmeinem rendelkezik, illetve az étkeztetés és házi
kér;lmezőt aki, illetve akinek a családjajövedelemrnel nen
rendelkezik.

'r!"r*rÖrl""?.iúa*at,
."eíiJ;"rii.j", *"é. *;

Eljá#,i:):ÍÜly"k
13.§
'-''

(

Hivatalban leh§t
l) A települési támogatások iránti kérelmet a Vácszentlászlói Polgármesteri
(
l, számú fiiggelék)
.rre-rend szeres ít etl formanyomtatványon,

"iá*l"iri."i -

(2)A rámogatás iántieljárást barki kezd€ményezlreti, aki tudomfut szerez
itletve a úÁogatási eljárás hivatalból is ke7deménye/hető,

a rászorultságról,

14.§(l)ALéretemreindult€
ljárásholmindenkérelemeleténküIönszükségesigazolnia
'-'",rir!lr"r""",i'JadatoŰ.családiviszon)okat,azeltanotakszámál,atarlásraköteleleflek
rendellezöknek bünteIőjogi
uaaiair. u lOr.aer.i es uagyoni helyzeter, Ájövedelelnmel nem
(2, sámü liiggelék)
ieletOsségUt rudataban keii e tenyről nyitatlozniuk,
sámításnál e rendeletet és az szt, elóírásait
(2) A támogatási kéíelemhez szüksége§jöved€lem

kell alkalmazni.

elözöekben inakon lúl
lJ) !ámoeatási formánkén| ajogosulrság megállapitharósága éídelébenal
telnetési
kö7üZemi.s./ámlát.
;'i#j;;;;i;;;;i;iu t..li u,..iik.eg"., oi, osi igazolási recepteL.valamint mindel esetben
ki
.Áiaii.r.oruratogutari igazolást, mun'kaiigyi köáont ig6zolását,
meghatározott
t<eit tOtteni az Szt-Üen, illeive a hatályos kormányrendeletben
vagyonnyiIatkozatot.

átruhiázott hatáskörben a Szociális- és
15.6
'* E rendeletben szabályozoft kér€lmek elbííálásról

kére|met a
dont, azzal. hogy méllányossági törlési vagy részletfizetési

;gjrÖÚriB-r"*lág

Képviselő-testiilet bíníUa el,
környezettanulmányt

16.§
Az eliárás soráu a tényállás tisztázása érdekébena kér€lmező lakásán
^*'ké.;íÜ;,;;l;"üi.aiuantor.".,itoar,,"tAzAszódésTólsu|ÖnkományzatokSzociálisés

Ci"riiúiiaíri^mra

lelret

Családsegítő és GymebóléííSzol4álat dolgozója is,

segélyten részesülő köteles a
17.§
'"" Bármilyen az Szt. ésjelen í€ndelet által m€gállapított
lákott

il.ffiilr";;;;nJJzettségének biztosítás; körében
t"n;"

r"ríéssel kívülíőlhatáíos

ház és
árda tiszt.lr tartása, az ingatlan

az általa életvitelszerűen

terü let,

j

"
higiénikus állapotának biztosítására.
"a'""i",
"n""r.
,eitunan*
es ."na"lreté.szeíűhasználhatósága valamint
,e§ lOtet"..t.eget u megállapító határozatban €ló kell irni,
az szt, rendelkezései az
18.§ E rendelet alapjan megállapitott pénzbeli ellátások kifizetésére
ellátást tárgyhó 5, napjáig kerül
irányadóak, azzal, hogy a rendszeÁutatásként megállapított

átutalásfa ajogosult lakos§ági folyósámlájára, vagy az összeg kifizeúető a Polglármesteri
Hivatal házipénáirában is.

19.§ E rendeletben nem szabályozott eljárási r€ndelkezésekben, az ellátlásra valójogosultság, a

jogosultat érintő j ogok és kötelezettsége megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a
jövedelemre és vas/onra az sá. illetve a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szó|ó 2004. évi CXL,tv, rende]kezéseit kell alkalmazni.

20.§ A szociálpolitikai kerek asztal tagjai polgármester,jegyző szociálpolitikai ügyintéző, lráziorvos,
házi gyermekorvos, védőnó, az intézmények vezetői, és gyermekvédelmi felelősei,
c§aládsegítö és gyermekjóléti szol8álat képviselője.

v. alcím
záró rend€lk€zé§ek
21.§

(l ) E rendelet 2015, március l-jén lép hatályba.

hatályát veszti vácszentlászló Község
Önkormányzata Képvise|ó-testü|etének l212013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról.
(2) E lend€let

Vácsz€ntlászló,

20 l

hatilybalépésévelegyid€jűleg
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Kihirdetve (az ÖnkormányZal hiídetötábláján kilüggesztve): 20l4. február , F-:
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