
VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

10/2004. (VI.30.) KR RENDELETE 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2004. (II.10.) KR rendelet 
módosításáról 

 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: 
Képviselő-testület ) – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. ( Ötv.) 16. §. 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az egyes szociális és egészségügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi XXVI. Tv. 94. §. (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazással élve az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 

A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) A rendelet hatálya – az Sztv. (2)-(3) bekezdésében foglalt eltérésekkel – 
Vámosszabadi községben kiterjed: 

 
a.) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar 

állampolgárokra, 
b.) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 
c.) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 
d.) a magyar hatóság által menekültként elismert, a település közigazgatási 

területén élő személyekre, 
e.) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy 

nyilatkozik, hogy tartózkodási helye Vámosszabadi község közigazgatási 
területén van. 

 
(2) A rendelet hatálya a Sztv. 7. §. (1) bekezdésében meghatározott ellátások 

tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai 
Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, 
magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. 
Törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó 
állampolgáraira is. 

 
(3) A rendelet hatálya kiterjed 

 
a.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 

1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint 
b.) a 32/B. §. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka 

tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 



mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaira történő 
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott 
jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 
időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 
(4) Az önkormányzat hatáskörébe és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra 

rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek 
hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti. 

 
(5) Az önkormányzat a (4) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedésről haladéktalanul 

értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg 
követeli a kifizetett átmeneti segély megtérítését. 

 
 

2. §. 
 

A rendelet 16. §.-a az alábbi d.) ponttal egészül ki: 
 
d.) ha az aktív korú nem foglalkoztatott személy a Sztv. 3. §. (3) bekezdése alá 

tartozik és tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül 
lejárt, illetve engedélyét visszavonták. 

 
 

3. §. 
 
A rendelet 17. §.-a helyébe a következő rendelkezés kerül: 
 
(1) A képviselő-testület normatív lakásfenntartási támogatást nyújt a Sztv. 38. §. (2)-

(8) bekezdése szerint a törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak. 
 
(2) A támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként egyaránt megállapítható. 

 
(3) Természetbeni ellátásként kell megállapítani akkor, ha 

 
a.) a kérelem erre irányul, 
b.) a kérelmező életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzbeli ellátás nem 

a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez 
nyújtott hozzájárulásként kerül felhasználásra. 

 
(4) A természetbeni ellátás formája: közüzemi díj szolgáltató részére történő 

átutalása. 
 



(5) Amennyiben beigazolódik, hogy a pénzben megállapított támogatás 
felhasználása nem rendeltetésszerűen történik, a támogatást a továbbiakban 
természetben folyósítandó támogatásra kell átváltoztatni. 

 
 

4. §. 
 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Vámosszabadi, 2004. június 14. 
 
 

Takács Ferenc 
Polgármester 

Porpáczyné Ágoston Andrea 
Jegyző

 
 
Kihirdetve: Vámosszabadi, 2004.06.30. 
 

jegyző 


