
Vácszentlászló Község Önkormányzata
Képviselő-testü|etének

7/2012. (YI.K.,.)
önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokróI

VácszentlászlŐ KÖzség ÖnkormányzatánakKépviselő-test|ilete a helyi önkormárryzatokról szóló
tÖbbszÖrÖsen módosított l990. évi LXVtv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított;ogt oreben eljárva
figYelemmel az 1990. évi LXV tv. 9.§ (3) bekezdésére, a szociális igazgatásrálÁ a szociális
ellátásokrói szóló tÖbbszörösen módosított 1990. évi IIl, tv. (továbbiakÉan: Sztv,) 1.§ (2) bekezdése,
iO.§ (1) bekezdés, 26.§., 32.§ (l) bekezdés b) ponda, (3) bekezdés, 37lA.§ (1) belezáes, 38.§ (9)
bekezdés,43lB.§,45.§,46.§ (1) bekezdés,50.§ (2)és (3) bekezclés,5B/B. §, áz.§.(z)uetezaes, í:z.5
(4) bekezdés alapján azalábbl rendeletet alkotja.

1. alcím
ÁltaIános rendeIkezések

1,§ E, rendeIet meghatározza aYácszentlászló Község Önkormány zat által rryúljtott pénzbeli-,
természetbeni-, és a szermélyes goncloskodást nyújtó helyi szociális ellátások formáit, az eljárási
és jogosultsági szabályokat, azok igénybe vételének és éivényesítésérrek rnódját, feltételeit és
garanciáit.

2,§ (1) A rerrdel et hatálya a (2-3 .) bekezdésben foglalt eltérésekkeI kiterjed Vácszentlászló község
kőzigazgatási területén élő magyar átlampolgárokra, bevándoroltalira és Ietelepeclettekre, a
magyar hatóság által menekültként elismer1 személyekre.

(2) A rendelethatályaa Sztv. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (l)
bekezdésben foglaltakon tÚrlmenően kiterjed azF,urópaí Szociális Karlát megerősítő
országoknak a Vácszentlászló község közigazgaíási területén jogszerűen tart]ózkodó
állarnpolgáraira is.

(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá

a) a szabad mozgás és taftózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tafiózkodás jogávalrendeIkező szenrélyre, amennyiben azellátás igénylésénák
időPontjában az Szmtv.-ben rneghatározottak szerlnt a szabacl .or!a. e, a három
hónaPot meghaladó tartózkodásijogát a Magyarország területén gy-akorolja, és a
Polgárok személYi adatainak és lakcírnének nyilvántartásáról szóió torvénv szerint
Vácszentlászl ón bej e lentett lakóhe l lyel rende I kezik, valarnint

b) azSztv- 32lB.§ (1) bekezdésében rnegh atározotí időskorúak járadéka tekintetében a
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrelra.itásáról szóló uniós
rendeletekberi (a továbbiakbarr r-rniós rendeletek) nraghatároiott jogosLrlti körbe íaftoző
személYre, amennyiben az ellátás igénylésének időpóntjában u, Si11t,-b"n
meghatározottak szerint a szabad mozgáslroz és tanózkódáshoz való jogát
MagYarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak é! lakcímének
nYilvántarlásáról szó ló törvény szeri nt Vácszentlászlón bÓ.j el entett lakóhe I lye l
rendelkezik.

c) Az Sztv. 32lB- (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tel<intetében a
tÖrvénY hatálya kiterjed a magas szintű képzettséget igénylő rnunkavállalás és
tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kár§a) rendeIkező lrarrrradik
országbeIi áIlarnPolgárra, feltéve, hogy rendelkezik a polgárok szernélyi adatainak és
lakcímének nYilvántartásáról szóló törvény szerint Vácszéntlászlón be]elentett
lakóhellyel és tarlózkodási hellyeL

3.§ A szociális feladat és hatásköröket átrirházottjogkörben. a polgárrnester, (továbbiakban:
Polgármester) gYakorolja, ha törvény vagy e rendelet eltéróerr nern rendelkezik.

4. § (1) A szociális ellátásra való jogosLrltság elbíráIásához a kérelrnezőnek, vagyoni, jövecleInri
viszonYairól nyilatkoznia kell a hatályos jogszabályokban előírt rryomtutianyot on.



I
Q) Az eljárással kaPcsolatos nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban kérlietőek, illetve
letölthetőek 1l _\y!y._!-a9§aefi!asz]Q.]ttt honlapról,

5, § A szociális tÖrvérrYben Írt szociális ellátás e|rendelt niegtérítés elerigedése, csökkentése,
esetleges részletfizetés tárgyában a Képviselő+esttilet jógosr,rlt clönteni.

nu.,í",1'j,lT,u."u

6, § VácszentlászlÓ KÖzség Önkormányzata a Sztv.-ben előírt pérrzbeli ellátásokat biztositja.

7,§ (1) E rendelet hatálYa alátartoző ellátás esetén a kérelrnet a Polgármesteri Hivatalban (2l15
Vácszentl ás zl ő, zsámb oki út 2 l a.) kel l e l óterj eszten i.

(2) E rendeletben szabálYozoít pénzbeli ellátások rnegállapítására, kifizetésére, folyósításra,
ellenőrzésére azSztv. elŐÍrásait kell alkalrnazni. ApenzUeti ellátások kifizetése módjáró1,- mely
készPénzben tÖrténő kifizetés is lehet,- ajogosultat ahatározatbantájékoztatni kell.
(3) A rendszeres Pénze|látásokat havonta utótag a tárgylrórrapot követő hó 5. napjáig kell
kifizetni.

Aktív korúak ellátása

8,§ (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem
benYÚjtója, illetve az ellátást jogosultja köteles tát<ot<ornleretét rendben tartani.

(2) A lakókÖrnYezete rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által
életvitelszerűen lakott házés annak udvara, kerlje, a kerítésseI kívül határJs tlritet,.1araa
tisztántartására, az ingatIan állagának és rendeltótésszerű használhatóságának, valamint
higiénikus állaPotának biztosítására köteles. E kötelezettségről allatározatban rendelkezni kell.

9,§ Az Önkorm ánYzat az Sztv.-ben előírt együttműködési kötelezettség biztosítására a Családsegító
és GYermekjÓIéti Szolgálatot (21 15 Vácszerttlászlő, Fő u. 2.) jelöliki a Sztv. szerinti rendszeres
szociális segélyben részesülő el|átottak részére.

Lakásfenntartási támogatás

10,§ (1) A normatív lakásfenntaftási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem
benYÚjtója, illetve az ellátástjogosultja köteles la[ókornyezetét rendben tartani.

(2) A lakókÖrrtYezete rendezettségének biztosítása köréberl a kérelmező vagy jogosult által
életvitelszeríien lakott l"ázés annak uclvara, kerlje, a kerítéssel kíviil határos-teriiíet,.iárda
tisztántarlására, az ingatlan állagának és rendeltótésszerű használhatóságárrak, valamint
lrigiénikus állaPotának biztosítására köteles. E kötelezettségrő| ahatározatban rendelkezni kell,



,

/
Ápolási díj

11.§ (1) A Polgármester ápolási díjat ál|apíthat meg annak a Vácszentlászlórr állandó bejelentett

lakóhellyel, vagy tartőzkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Vácszentlászlőn élő
hozzátartoző * jegyes kivételével - számára, aki a 18. életévét betöltött, taftósan beteg személy
ápolását, gondozását végzi, az alábbt feltételek egyiittes teljesülése esetén:

a) Az ápoló rendelkezik olyan háziorvosi igazolással, mely szerint a szükséges ápolási
tevékenység ellátásár a egészségügyi le g és mentál i san alkal rnas.

b) Az ápolt tartásítt". gondozását, ellátását szerződésben nem vállalták.

c) Nincs a beteggel együtt élő ápolásra alkalmas közeli hozzátartoző.

d) Az ápolt rrem folytat kereső tevékenységet, vállalkozási tevékenységet.

e) Az ápolást v égző családjában az egy őre j utó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, egyediilálló esetén 150 oÁ-át nem lraladja meg.

f) Kérelmező munkaviszor'yát sziintette l-rreg, vagy fizetés nelkiili szabadságot kapott annak
érdekében, hogy az ápolási feladatoknak eleget tudjon tenni és ezt atényt a munkaviszony
megszüntetésére, illetve a fizetés nélküli szabadság engedélyezésére vonatkozó munkáltatói
igazolással lgazolja.

(2) Amennylben az ápolást nyújtó személy, ápolási kötelezettségét nern teljesíti, az ápolási díjat
rneg kell szűntetni a megszűntetési ok hivatalos tudornás szerzése időpontjától.

Átmeneti segéIy

12.§(1) A Bizottság átmeneti segélyben részesítheti azt a személyt, akinek a családjában az 1 főre
számított iövedelem nem haladja megaz öregségi nyrrgdíj mindenkori legkisebb összegét. Az
átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.

(2) Átmeneti segélyberr lehet részesíteni azí az egyedül álló szernélyt, akinek a jövedelme a

mindenkori öregségi minimum nyugdíj 150 %-át nem haladja meg.

13.§ (1) A Bizottság temetési segélyt 
^,tafrill;:"n'n""T 

- a sztv-ben írt esetben, lra az 1 főre
szárnított havi családi jövedelem nem haladja megaz öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét, egyedülálló kérelmező esetén, a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 150 %-át.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség l00 ezer Ft.

Közgyógyellátás

14.§ (1) A Jegyző a szociális törvényben foglaltakon tűl azt a szociálisan rászorult személyt is
közgyógyellátásban részesíti, akinek az l főre számított lravi csa|ádijövedelrne rrerrr haladja
megaz öregségi nyugdíj mirrdenkori legkisebb összegének 150 oÁ-áí, egyedül álló esetén annak
200 oÁ-át, feltéve, hogy havi rendszeres gyógyító ellátás költségének rnértéke meghaladja az

öregségi nyugdíj rninderrkori legkisebb összegérrek 15 %-át.

(2) Az (l) bekezdésben írl esetben aJegyző azeljárás során a szociális törvény és jelen rendelet
elóírásai szerint.jár el.

3. alcím
Természetben nyújtott szociális ellátások

15.§ (1) Lakásfenritarlási támogatás , átmeneti segély. temetési segéIy természetberii szociális
ellátásként is nyújtható, a hatáskörrel rendelkező szerv ahatározatban kell, hogy előírja a
természetbeni j uttatás formáj ára és telj esítésére vonatkozó döntését.



(2) az (1) bekezdésben Írt természetbeni ellátás állapítható meg az összeg 100oÁ-áig,1-1a azt a
kérelrnező beadványában Így kezdeménye zte. továbbáa rnegáilapított ös'szeg 60 oÁ-áíg, ha
kérelmező Óletvitele ezt indokoIja, vagy ha a családban a Gyvt. 68,§-a szerin-ti védelernbe vett
gyerek el.

(3) Tennészetbeni ellátás fonnái: élelmiszer, tankönyv, tűzelő segély, közüzerni díjak illetve
gyermekintézmények térítés i díj ának kifi zetése,

köztemetés

16.§ (1) A KéPviselŐ-testület a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére
részben vagY egészben rnentesítheti az eltemettetés költségének megtérítési kotelezettsége alól,
Ira a kÖtelezett vagy családja rnegélhetését az összeg részbeni vagy Ógészbeni megfizetése
veszélyezteti,

4. alcím
Szociális szolgáltatások

17.§ (1) Szociálisarr rászorultak részére az ÖIrkormártyzat azalábbi szociális szolgáltatásokat
biztosítj a, mint alapszoI gáltatást,

a) étkeztetés
b) házi seg ítségnyúj tás
c) családsegítés (GyerrnekjóIéti Szolgálattal együtt)

(2) Az ÖnkormánYzat az(1) bekezclés b) és c) porrtjábarr elír1 szolgáltatást Intézrnényfenrrtarló
Társulási formában biztosítja kistérségi szinten (Kistérségi Gondoiási Központ Aszód,
vácszentlászlói Iroda 2115 Yácszentlászló, Fő u. 2.)

18.§ (1) A Szociális Törvényben leírt napi egyszeri meleg étkezésre jogosultságot
környezettan u l mány, orvos i szakvé l emén y al apj án l ehet nregál lápitan i.

(2) AmennYiberr a szociális étkeztetésben részesített szernéIy jövedelme a mirrdenkori öregségi
nYugdíj minimum összegének másfélszeresét meghaladja, térítési díjat köteles fizetni,
(3) Szociá|is étkeztetésre való jogosultságot és a térítési díj összegét a Bizottság haíározaíta]
állapítja meg.

19.§ SzociálPolitikai kerek asztal tagjai a polgármesíer, jegyző, szociálpolitikai ügyirrtéző, lráziorvos,
házi gYermekorvos, védőnŐ, azintézmények vezetői, gyermekvédelmi felelősei és a
Családsegítő és Gyermekj óléti Szo l gáIat képv i se lőj e.

20.§ (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatá|yba.

(2) HatálYát veszti Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testiiletének
412012. (IV.26.) rendelete a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokróI.

! '-i

Kihirdetve (az Önkorrn ányzat hirdetőtáblájára kiítigges ztve): 2012. júniLrsS.:

,{

/\/\l
dr. Kíál László

Jegyzo

lnlL\
dr. Král LáS;Ió

jegyző

Vácszentlás zlő, 2012. júni

polgármester


