Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
6/1997. (IV. 28.) sz. rendelete az
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTHATÓ SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOKRÓL
/a 13/1997. (XII. 22.), a 3/1999. (II. 12.), a 3/2000. (II. 15.) sz., a
7/2003. (VI. 25.) sz., 3/2004. (II. 27.) sz, 10/2004 (VIII.
06.), 12/2005. (IX. 14.), 7/2006. (III. 9.) valamint a
14/2006. (IX. 6.) rendelet módosításokkal egységes
szerkezetben/

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben (továbbiakban:
Szt.) kapott felhatalmazás alapján Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az alábbi
rendeletet alkotja:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a község szociális ellátási formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való
jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

2. § //1/ E rendelet hatálya kiterjed Pilisszentkereszt községben élő és itt bejelentett
lakóhellyel rendelkező
- magyar állampolgárokra
- bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre
- letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre
a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre
/2/ E rendelet hatálya a R. 17/A. §-ban meghatározott időskorúak járadéka és a
R. 48. §-ban meghatározott ápolási díj tekintetében kiterjed az Európai Gazdasági
Térség állampolgáraira és – az 1993.évi III. tv-ben meghatározott feltételek mellett – a
harmadik államból származó hozzátartozójára.
/3/ E rendelet hatálya kiterjed
a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló
1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint
b) az Szt 32/B. § /1/ bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka
tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosult körbe tartozó személyre,
amennyiben
az
ellátás
igénybevételének
időpontjában
Pilisszentkereszt községben érvényes tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
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3. § /1/ A képviselőtestület az alábbi szociális ellátások iránti kérelem elbírálását a szociális
és családvédelmi bizottságra ruházza:
a) Pénzbeli szociális támogatások közül a
- lakásfenntartási támogatást,
-*
-*
b) Természetben nyújtott szociális ellátások közül a
-*
- adósságkezelési szolgáltatást.
c) *
/2/ A képviselőtestület az alábbi szociális ellátások iránti kérelem elbírálását a polgármesterre ruházza:
a) Pénzbeli szociális támogatások közül
-*
- az ápolási díjat,
- a rendkívüli segélyt,
- a kamatmentes kölcsönt,
- a temetési segélyt,
-*
b) Természetben nyújtott szociális ellátások közül a
- köztemetést,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítását.
c) Szociális szolgáltatások közül a
- étkeztetést,
- házi segítségnyújtást.
/3/ A szociális és családvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó segélyek megszüntetéséről
a polgármester határoz, ha a megszüntetést a segélyezett kéri.
/4/ A szociális és családvédelmi bizottság, valamint a polgármester az átruházott hatáskörben végzett tevékenységről évente - költségvetési évet követően - beszámol a képviselő-testületnek.
/5/ Az önkormányzat át nem ruházható hatáskörben kivételes méltányosságból támogatást
nyújthat annak a rendkívüli élethelyzetbe került személynek (családnak), akinél az egy
főre jutó jövedelem meghaladja az egyes segélyezéseknél meghatározott jövedelem
maximumot.

4. § E rendelet szabályozza Pilisszentkereszt községben a rászorultak részére nyújtandó
pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
egyes formáit, a jogosultság feltételeit, az egyes támogatások mértékét, a szociális
ellátások megszűnési módjait.
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5. § Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások:
a) pénzbeli szociális támogatások,
b) természetbeni szociális ellátások,
c) szociális szolgáltatások.

6. § A pénzbeli szociális támogatások formái:
a)*
b)*
c)*
d)*
e) lakásfenntartási támogatás,
f) lakáshozjutási támogatás,
g) ápolási díj,
h) átmeneti segély
ha) rendkívüli segély,
hb) kamatmentes kölcsön,
hc) *
hd) *
i) temetési segély,

7. § A természetben nyújtott szociális ellátások formái
a) köztemetés,
b) közgyógyellátás,
c) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
d) adósságkezelési szolgáltatás.

8. § Szociális szolgáltatások:
a) szociális információs szolgáltatás,
b) étkeztetés,
c) házi segítségnyújtás,
d) családsegítés.

II. fejezet

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

9. § /1/ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmeket a pilisszentkereszti
polgármesteri hivatalnál kell benyújtani az önkormányzat által biztosított kérelem
nyomtatványon.
/2/ *

3

10. § A szociális ellátások iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét,
- születési helyét és idejét,
- anyja nevét,
- lakóhelyét,
- tartózkodási helyét,
- a családban élők személyi adatait (lakásfenntartási támogatás esetén a közös
háztartásban élők adatait),
- a kérelem indoklását.

11. § A kérelemhez csatolni kell:
- a támogatásra szoruló és családja jövedelmi és vagyoni helyzetéről szóló - e rendelet
1. sz. mellékletében szereplő - nyilatkozatot,
- a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap nettó átlagjövedelméről szóló igazolást.

11/A. § /1/ Amennyiben a 2. § /3/ bekezdésében meghatározott személy a külföldről származó
jövedelmét nem tudja igazolni, úgy a jegyző a kérelem benyújtását követő 5
munkanapon belül megkeresi a Magyar Államkincstár Pest megyei Területi
Igazgatóságát az igazolás beszerzése céljából. Az eljárás megindításáról a
szociális hatáskör gyakorlóját tájékoztatja.
/2/ A jegyző tájékoztatása alapján a szociális hatáskör gyakorlója az igazolás
beszerzéséig a szociális ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárást
felfüggeszti.

12. § E rendelet alkalmazása során
a) jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként
meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték
(bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári
tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek
vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya
alapján folyósított nyugdíjat.
b) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;
c) közeli hozzátartozó:
ca) a házastárs, az élettárs,
cb) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
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tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti,
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
cc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg,
illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy
más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve
nevelt gyermek (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),
cd) a 18. életévét be nem töltött gyermek
vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó
szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.
d) háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közössége.
13. § A kérelmező köteles együttműködni az eljárás során és a szociális helyzetére vonatkozóan a valóságnak megfelelően nyilatkozni.

14. § /1/ A polgármester valamint a szociális és családvédelmi bizottság által hozott érdemi
határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestületéhez címzett
fellebbezéssel lehet élni.
/2/ A képviseltőtestület által hozott érdemi döntés ellen a Budakörnyéki Bíróságnál
lehet keresettel élni.

15.§ /1/ A szociális ellátások folyósítása:
- a rendszeres ellátás esetén havonta utólag a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig
- egyszeri ellátás esetén a megállapítást követő 8 napon belül utalja a polgármesteri
hivatal a kérelmező részére
/2/ Az igények elbírálása során a polgármesteri hivatal, illetve a családsegítő szolgálat a
kérelmező által közölt adatokat, tényeket, nyilatkozatokat, valamint a szociális helyzetet környezettanulmány végzésével ellenőrizheti.

16. § A folyamatos szociális ellátásban részesülő, a jogosultság feltételét érintő lényeges tények és körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a polgármesteri
hivatalt.

17. § /1/ Meg kell szüntetni a szociális ellátást a tudomásra jutást követő hónap első napjától:
a) ha az igénylő a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel;
b) ha az igénylő szándékosan valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény elhallgatásával tévesztette meg az önkormányzatot, amelynek figyelembe vételével nem
lett volna jogosult a támogatásra;
c) ha az igénylő nem tett eleget a 16. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségének;
d) ha a jogosultság feltételei megszűntek.
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/2/ Az /1/ bekezdés b, pontja esetén a jogosulatlanul felvett - kamattal megnövelt - összeg
visszafizetését rendeli el a hatáskörrel bíró szerv.

III. fejezet
ELLÁTÁSI FORMÁK
Pénzbeli szociális ellátások

17/A. § /1/ *
18-19. § *

Rendszeres szociális segély
20. § *

20/A. § Az önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének
javítása érdekében az Szt. 37/H. §-a alapján foglalkoztatást szervez.

21-22 § *

Lakásfenntartási támogatás

23. § Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt az Szt. 38. § /2-8/ bekezdés alapján
az abban meghatározott jogosultnak.

24. § Az önkormányzat a 23. §-ban meghatározottakon túl helyi lakásfenntartási támogatást
nyújt annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve,
hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének
a) 25 %-át az egyszemélyes háztartás esetén
b) 30 %-át az a) pontba nem tartozó háztartás esetén meghaladja.

25. § A lakásfenntartási támogatás havi összege nem lehet kevesebb 2.500,- Ft-nál és nem
haladhatja meg a nyugdíjminimum 40 %-át.
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26. § A helyi lakásfenntartási támogatás esetén a lakásfenntartás elismert havi költsége a
számlával igazolt lakásfenntartási kiadás, amely nem lehet magasabb, mint az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség szorzata. Az egy
négyzetméterre eső elismert havi költség 2004. évben 400,- Ft. 2004. évet követően az
éves költségvetési törvényben a normatív lakásfenntartási támogatásra megállapított
havi költség.
27. § Az önkormányzat által elismert legkisebb lakásnagyság 80 m2. Ha a család tagjainak
száma a 4 főt meghaladja, a lakásnagyság további személyenként 15 m2-rel emelkedik.

28. § /1/ A lakásfenntartási kiadások körében figyelembe kell venni az alábbi költségeket:
- lakbért vagy albérleti díjat,
- a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét,
- a közös költséget,
- a szemétszállítás költségeit,
- víz- és csatornahasználati díjat
- villanyáram és gázfogyasztás költségeit
- tüzelőanyag költségeit.
/2/ A lakásfenntartási kiadásoknál az elszámolt havi költség nem lehet magasabb
- villanyáram esetén 200 KWh elfogyasztott energia díjánál
- víz és szennyvíz esetén 15 m3 vízszolgáltatás és szennyvízkezelés
díjánál
- fűtés esetén 250 m3 földgáz áránál.

29. § A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás iránti kérelmet
évente meg kell újítani.
30. § /1/ A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemnek a 10-11. §-ban meghatározottakon túl tartalmaznia kell a lakásfenntartási kiadások körébe tartozó
kiadásokról szóló igazolásokat.
/2/ Amennyiben a fűtési költség számlával nem igazolható, a kérelmező a költség össze
gére nyilatkozatot tesz.

31. § *

Lakáshozjutási támogatás

32. § Lakáshozjutási támogatás nyújtható annak a családnak, amely önhibáján kívül lakásgondját helyi támogatás nélkül megoldani nem tudja.
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33. § Nem nyújtható lakáshozjutási támogatás azoknak a családoknak, amelyek tagjai foglalkozásuk, tevékenységük, életvitelük folytán lakásgondjaikat helyi támogatás nélkül is
képesek megoldani, illetve akik saját hibájukból nem folytatnak kereső tevékenységet és
ezért rossz szociális körülmények között élnek.

34. § /1/ A lakáshozjutási támogatást kamatmentes kölcsön formájában nyújtja az önkormányzat.
/2/ Kivételes méltányosságból a támogatás vissza nem térítendő formában is nyújtható.

35. § A támogatást igényelni lehet:
- lakás építéséhez,
- lakás vásárlásához,
- saját tulajdonú lakás bővítése és felújítása céljából.

36. § E rendelet alkalmazásában
a) bővítés: lakásigény mértékének felső határát meg nem haladó szobaszám építés, komfortfokozat növelés építéssel.
b) felújítás: a lakóépület egészére, illetőleg egy vagy több főszerkezetére kiterjedő olyan
szükséges munkálat, amely elvégzése nélkül az épület rendeltetésének
megfelelően nem használható.

37. § /1/ Támogatás az erre rászoruló, saját megtakarítással rendelkező, helyi lakosnak nyújtható.
/2/ Nem kaphat támogatást az, aki (kiskorú gyermekei)
a, a támogatásban részesítendő ingatlanon kívül további értékesíthető ingatlannal
rendelkezik;
b, életviteléhez, foglalkozásához nem feltétlenül szükséges olyan vagyontárggyal
rendelkezik, melynek értéke a nyugdíjminimum ötvenszeresét eléri vagy
meghaladja.

38. § A támogatás összegét a rászorultság, a család jövedelmének, az igénybe vehető állami
hitel, munkáltatói támogatás összegének figyelembe vételével, oly módon kell megállapítani, hogy az a szükségletet kielégítő, a lakásigény mértékének felső határát meg nem
haladó szobaszámú lakás megszerzését tegye lehetővé.
39. § Használatbavételi engedéllyel rendelkező lakásra támogatás nem adható.

40. § Lakás építés és vásárlás esetén a támogatás összege 200.000,- Ft-nál,
bővítés és felújítás esetén 100.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet.
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41. § A támogatás mértékének felső határa: kamatmentes kölcsön esetén 400.000,- Ft, vissza
nem térítendő támogatás esetén 200.000,- Ft.
A kétfajta támogatás együtt alkalmazása esetén sem haladhatja meg az összeg a
400.000,- Ft-ot.

42. § /1/ A kölcsön visszafizetési ideje 200.000,- Ft-ig legfeljebb 10 év, 400.000,- Ft-ig legfeljebb 15 év.
/2/ A kamatmentes kölcsön visszafizetésének kezdési ideje a felvételt követő év első hónapja.
/3/ A törlesztőrészlet fizetése minden hónap 10. napjáig esedékes.
A kölcsönt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.

43. § A kérelemhez a 10-11. §-ban foglaltakon túl csatolni kell
- építés és bővítés esetén: a jogerős építési engedélyt és az építkezés költségvetését,
- vétel esetén: az adás-vételi szerződés, vagy előszerződés másolatát,
- felújítás esetén: annak rövid műszaki leírását, (építési engedélyhez kötött felújítás
esetén a jogerős építési engedélyt) költségvetését,
- bővítés és felújítás esetén: a tulajdont igazoló 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
másolatot.

44. § /1/ A támogatás iránti kérelmet a képviselőtestület - amennyiben éves költségvetésében
a támogatásra a fedezet biztosított - a költségvetés jóváhagyását követő 90 napon
belül évi egy alkalommal (a kivételes méltányosságot kivéve) bírálja el.
/2/ A támogatás igénylési lehetőséget és a kérelem benyújtásának határidejét hirdetmény
útján a lakosság tudomására kell hozni.
/3/ A kérelem benyújtásának határideje a hirdetmény megjelenésétől számított 30 nap.

45. § /1/ A kérelmet a polgármesteri hivatal készíti elő és terjeszti a képviselőtestület elé.
/2/ Lakásépítés, bővítés és felújítás esetén az építkezés szabályszerűségét és annak készültségi fokát a műszaki ügyintéző állapítja meg és erről tájékoztatást ad a képviselőtestületnek.

46. § /1/ A képviselőtestület döntéséről a polgármester 15 napon belül köteles tájékoztatni a
támogatást kérőt és vele írásban megállapodni a támogatás feltételeiről.
/2/ A támogatást kérő - jelzáloggal terhelt ingatlan esetén - a szerződéskötéskor köteles
igazolni, hogy a jelzálogjogot bejegyeztető a további megterheléshez hozzájárul.
/3/ A megállapodásban ki kell kötni a támogatás, illetve a kölcsön vissza nem térített
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összegének azonnali visszafizetését és törvényes kamatainak megtérítését arra az
esetre, ha a támogatásban részesített a lakást
a) cserelakás nélkül elidegeníti vagy
b) javára kikötött értékkülönbözettel elcseréli.
/4/ Az előző bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség mellőzhető, ha a lakást a
támogatásban részesült
a) az egyeneságbeli rokona, illetőleg az örökbefogadott, a mostoha és nevelt
gyermeke vagy az örökbefogadó, a mostoha és nevelőszülője javára idegeníti el,
b) házasság felbontása esetén a vagyonközösség megszüntetése érdekében,
illetőleg hatósági vagy bírósági határozat alapján idegeníti el,
c) azért idegenítette el, hogy építéssel, illetőleg adás-vétellel újabb, tulajdonába
kerülő lakást szerezzen.
/5/ A megállapodásban ki kell kötni:
a) a támogatás azonnali egyösszegű visszafizetését és törvényes kamatainak
megtérítését, ha
- a polgármester megállapítja, hogy a kedvezményezett a képviselőtestület félrevezetésével jutott támogatáshoz,
- a támogatásban részesült a lakást részben vagy egészben nem lakás
céljára hasznosítja, az egész lakást maga nem lakás céljára használja,
továbbá azt másnak lakás- vagy fizető vendéglátás céljára bérbe adja.
b) kamatmentes kölcsön visszafizetésének időpontjáig az elidegenítési tilalom
bejegyzését az ingatlan nyilvántartásba.

47. § A polgármester - a műszaki ügyintéző útján - a lakáshozjutási támogatás felhasználását
köteles legkésőbb a szerződés megkötését követő 6 hónap múlva ellenőrizni és erről,
valamint a tett intézkedésekről a képviselőtestületnek tájékoztatást adni.

Ápolási díj

48. § A Szt. 43/B. § /1/ bekezdése alapján ápolási díj akkor állapítható meg, ha a család 1 főre
eső jövedelme a nyugdíjminimum összegének háromszorosát nem éri el.

49. § Az ápolási díj összege nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 80 %-ánál és nem lehet
több annak 150 %-ánál.

Átmeneti segély
50. § /1/ Átmeneti segélyben részesíthetők azok, akik a létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek, ha önmaguk illetve családjuk megélhetéséről más módon gondoskodni nem
tudnak.
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/2/ Támogathatók továbbá azok is, akik az alkalmanként jelentkező többletkiadásaik,
különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.

51. § Nem kaphat rendkívüli támogatást – kamatmentes kölcsön kivételével – az a család,
akinél az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum másfélszeresét, egyedülálló esetén
annak kétszeresét meghaladja.

52. § /1/ Átmeneti segély adható alkalmanként vagy havi rendszerességgel.
/2/ Az alkalmankénti segély
- rendkívüli segély,
- kamatmentes kölcsön,
-*
formájában biztosítható.
/3/ *

Rendkívüli segély

53. § /1/ Rendkívüli segély egyszeri alkalommal vagy időszakos támogatásként adható.
/2/ Az egyszeri segély évente 3 alkalommal adható.
A támogatás egyszeri összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimumot.
/3/ Az időszakos támogatás legfeljebb 5 hónapra állapíható meg. A folyósítás
időtartama indokolt esetben meghosszabbítható. A havi támogatás összege a
nyugdíjminimumot nem haladhatja meg.

54. § /1/ Egyszeri támogatásban részesítheti - külön kérelem nélkül - az önkormányzat a karácsonyi ünnepek alkalmából a 70. életévüket betöltött idős korú személyeket, a három
és több kiskorú gyermeket nevelő családokat, valamint a kiskorú gyermeküket egyedül nevelő szülőket.
/2/ A támogatás pénzben vagy ajándékcsomag formájában kerül átadásra.

Kamatmentes kölcsön

55. § /1/ Kamatmentes kölcsön a rendkívüli esemény bekövetkeztében előállott szükséghelyzetben egyszeri támogatásként adható. A támogatás összege nem haladhatja meg a
nyugdíjminimum nyolcszorosát.
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/2/ A kamatmentes kölcsön visszafizetésének kezdési ideje a felvételt követő második
hónap. A törlesztőrészlet fizetése minden hónap 10. napjáig esedékes. A kölcsönt
havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.
/3/ A kölcsön visszafizetési ideje legfeljebb 2 év.
/4/ Különleges méltánylást érdemlő esetben az önkormányzat - kizárólagos hatáskörben
- kérelemre a kölcsön visszafizetésétől eltekinthet.

56 – 63 § *

Temetési segély

64. § /1/ Az önkormányzat temetési segélyt nyújt annak, aki az elhalt személy eltemettetéséről
gondoskodott.
/2/ Nem helyi lakosú elhalt esetén a temetési segély akkor jár, ha az elhalt a kérelmező
közeli hozzátartozója volt, és számlával igazolja, hogy az eltemettetésről ő gondoskodott.
/3/ A rászorultságtól nem függő temetési segély összege a nyugdíjminimum
50 %-a.

65. § /1/ A 64. § /3/ bekezdésében meghatározottnál magasabb összegű támogatás nyújtható
annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására kötelezett hozzátartozó volt ugyan, de a temetési
költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti.
/2/ Méltányosságból temetési segély nem állapítható meg annak, akinek a családjában
az egy főre jutó jövedelem eléri a nyugdíjminimum háromszorosát.
/3/ Az /1/ alapján megállapított segély összege nem lehet kevesebb a számlával igazolt
temetési költség 10 %-ánál.

Természetben nyújtott szociális ellátások

Közgyógyellátás

66. § A Szociális törvény 50. § /1/-/2/ bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra
jogosult a 67. § szerint az a szociálisan rászorult személy is, akinek havi rendszeres
gyógyító ellátási költsége olyan magas, hogy annak költségei saját, valamint családja
létfenntartását veszélyeztetik.
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67. § Közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek havi rendszeres gyógyító ellátásának a
megyei Egészségbiztosítási Pénztár által elismert térítési díja (továbbiakban: térítési díj)
- a nyugdíjminimum összegének 20 %-át meghaladja, feltéve, hogy a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum
összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át,
- a nyugdíjminimum összegének 25 %-át meghaladja, feltéve, hogy a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum
összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át.

68-71. § *

Adósságkezelési szolgáltatás

71/A. § Az önkormányzat a szociálisan hátrányban lévő családok lakhatással kapcsolatos
adósságterheik enyhítése céljából adósságkezelési szolgáltatást nyújt, ha az éves
költségvetésben a támogatás nyújtásához szükséges fedezet biztosított.
71/B. § /1/ Az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesíti azt a családot vagy
személyt,
a) akinek
aa) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a (2)
bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló
tartozása legalább 6 havi, vagy
ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,
továbbá
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum összegének másfélszeresét, egyedül élő
esetén két és félszeresét, valamint
c) aki a településen elismert minimális lakásnagyságot (27. §) és
minőséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az
adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési
támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósság-kezelési
tanácsadáson való részvételt.
/2/ Az /1/ bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül
a) a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi tartozás (gáz-,
áramszolgáltatási, víz és csatornahasználati, valamint
szemétszállítási díjtartozás),
b) társasházi lakások esetén fizetendő közösköltség-hátralék,
c) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló
hátralék.
/3/ Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult
a) adósságkezelési tanácsadásban és
b) adósságcsökkentési támogatásban
részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani.
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/4/ Az önkormányzat a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékét adó- és
értékbizonyítvánnyal állapítja meg.
/5/ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. 55. § - 55/C. § rendelkezéseit
kell alkalmazni.
71/C. § /1/ Az önkormányzat az adós megfelelő tájékoztatására adósságkezelési tanácsadást
működtet.
/2/ Az adósságkezelési tanácsadás során a tanácsadó tájékoztatja az adóst az
adósságkezelés feltételeiről, továbbá előkészíti az adóssal kötendő szerződést.
/3/ Az adósságkezelési tanácsadást az önkormányzat családsegítője végzi.
/4/ A családsegítő a tanácsadáson résztvevőkről nyilvántartást vezet.

71/D. § *

71/E. § /1/ Az önkormányzat a támogatást közvetlenül a hitelező részére utalja át a keretmegállapodásban rögzített megegyezés szerinti ütemben.
/2/ *
/3/ Az adósságkezelési támogatás iránti kérelmet e rendelet 2 sz. melléklete szerinti
nyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel.
/4/ A támogatási szerződést a 3. sz. melléklet tartalmazza.

71/F. § /1/ Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget
vissza kell téríteni, ha a jogosult
a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy
b) az általa vállalt adósságtörlesztést nem teljesíti, illetve
c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követően a
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének
három hónapig nem tesz eleget.
/2/ Az adósságcsökkentési támogatás /1/ bekezdésben foglaltak szerinti
megszüntetéséről számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
71/G. § Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális
támogatásnak minősül.
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Szociális szolgáltatások

72. § Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerek asztalt hoz létre, melynek tagjai:
- szociális és családvédelmi bizottság elnöke
- családsegítő
- védőnő
- gyermekjóléti szolgálat képviselője.

Szociális információs szolgáltatás

73. § Az Szt. 61. §-ban meghatározott szolgáltatást a családsegítő végzi.

74 – 75. § *

Étkeztetés

76. § Az önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést biztosít azoknak a rászorultaknak, akik
idős koruk vagy betegségük miatt önmaguk ellátásról gondoskodni nem tudnak, és a
családban nincs olyan személy , aki az ellátásukról gondoskodni képes.

77. § Az étkeztetést az önkormányzat napköziotthonos óvodája biztosítja.

78. § /1/ A szociális étkeztetésre jogosult az intézmény által alkalmazott nyersanyagnorma
150 %-át fizeti térítési díjként.
/2/ A jogosultságot a polgármester határozattal állapítja meg.

79. § A térítési díj fizetési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem a nyugdíjminimum összegét
nem haladja meg.
Házi segítségnyújtás

80. § Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni a Szt. 63. §-ában meghatározott
személyekről.

81. § Házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell - szükség szerint - a jogosult:
- környezetének tisztántartásáról,
- orvosi ellátás igénybevételéről,
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- személyi tisztaságának biztosításáról,
- létfenntartását biztosító teendőkről (bevásárlás, étel házhoz szállítása, stb.).

82. § A házi segítségnyújtást az önkormányzat megbízási szerződés alapján foglalkoztatott
gondozó biztosításával látja el.

83. § A jogosultságot határozattal kell megállapítani, mely tartalmazza a szükséges gondozási
módot és a térítési díj összegét is.

84. § A gondozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza:
- a szerződő felek megnevezését,
- a gondozott nevét és lakcímét,
- a gondozás módját,
- a gondozás szükséges időtartamát (napi, heti óraszám),
- a fizetendő megbízási díjat,
- a gondozás kezdő időpontját,
- a szerződés felbontásának (megszűnésének) feltételeit.

85. A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni.

86. § /1/ Térítési díj fizetésére az ellátást igénylő kötelezhető.
/2/ A térítési díj azonos a megbízási díj összegével, de nem lehet magasabb, mint a
gondozott havi rendszeres jövedelmének 20 %-a, étkezés biztosítása esetén 25 %.
/3/ Nem kell térítési díjat fizetni annak a jogosultnak, akinek havi jövedelme a
nyugdíjminimumot nem éri el.

87. § A térítési díjat havonta kell fizetni.

Családsegítés

88. § A Szociális törvény 64. §-ában meghatározott feladatot az önkormányzat társulás
formájában látja el.

89-91. § *
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Egyéb rendelkezések

91/A. § Az önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult személyek részére
biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 2004. december 31-ig
szolgáltatástervezési koncepciót készít.
A koncepciót a szociális és családvédelmi bizottság készíti elő.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

92. § /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

/2/ A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló
3/1993. (VIII. 30.) sz. rendelete, valamint az ezt módosító 5/1994 (IX. 15.), 4/1995
(III. 16.), 10/1995. (VIII. 09.), 12/1995. (IX. 27.), 16/1995. (XI. 17.), 8/1996. (VI.
27.), 1/1997. (I. 23.) sz. önkormányzati rendeletek.

Sebesiné Szlávik Klára
jegyző

Havelka József
polgármester

Egységes szerkezetbe foglalva: 2007. január19.

A kiadmány hiteléül

Pilisszentkereszt, 2007. január 19.

Sebesiné Szlávik Klára
jegyző
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