Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2005. (X.28.) rendelete
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2004. (II.10.) KR.
rendelet módosításáról
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében kapott jogkörében eljárva, az egyes szociális tárgyú
törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. tv. 71. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2004. (II.10.) KR.
rendeletét (továbbiakban: rendelet)az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
(1)
E rendeletet az 1993. évi III. tv-nyel (Sztv.), a gyermeknevelési támogatás
megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható
bizonyítékokról szóló 32/1993. (II.17.) Korm. Rendelettel, az egyes szociális ellátások
folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II.17.) Korm. Rendelettel, és a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
Rendelettel, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi . CXL. törvénnyel együtt kell alkalmazni.
(2) A rendelet 3. § (2) c pontja az alábbiakkal egészül ki:
(2) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket
c) Szociális és Egészségügyi Bizottság
• Időskorúak járadéka
• Ápolási díj
• Fokozott összegű ápolási díj
• Temetési segély
gyakorolja.
2.§
(1) A rendelet 11.§ -a helyébe az alábbi 11. § lép:
11.§ Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségének teljesítését
a) pénzbeli ellátások nyújtásával: időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély,
lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, fokozott összegű ápolási díj, átmeneti segély,
temetési segély. A pénzbeli ellátások közül a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély
és a temetési segély természetbeni ellátásként is megállapítható.
b) Természetbeni ellátások nyújtásával: köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi ellátásra
való jogosultság, szociális információs szolgáltatás.
c) Személyes gondoskodást biztosító ellátások: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás
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megszervezésével valósítja meg.
3.§
(1)A rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
(1) A Sztv. 37./A-H. §-ban szabályozott rendszeres szociális segély megállapítása a képviselőtestület át nem ruházott hatáskörébe tartozik.
(2) A 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
(1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély
megállapításának, folyósításának feltétele- a Sztv. 37./A. §-ban foglaltakon túl- az
önkormányzattal, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ ( továbbiakban:
munkaügyi központ) kirendeltségével való együttműködés.
(3) A 14. § (3) bekezdés helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:
(3)A munkaügyi központtal történő, a Sztv. 37./D. (1) bekezdés szerinti együttműködés
keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles:
a) nyilvántartásba vétel céljából a munkaügyi központnál bejelentkezni, adatai megváltoztatását
közölni,
b) munkaügyi központ értesítése alapján munkahely felajánlása céljából a munkaügyi
központnál megjelenni, a felajánlott megfelelő munkát elfogadni, figyelemmel a Sztv. 37./H.
§ (6) bekezdésben foglaltakra
c) amennyiben munkába áll, s a munkahelyet nem az önkormányzat, vagy munkaügyi központ
ajánlja fel, köteles a munkába állás tényét bejelenteni
d) írásban megállapodni a munkaügyi központtal a beilleszkedést segítő programról és
teljesíteni az abban foglaltakat.
(4) A rendelet 14. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
(8) A munkaügyi központ a beilleszkedést segítő program tartalmát a kérelmezőre személyre
szabottan a kérelmező szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva állapítja meg.
(5) A rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
(1)Az önkormányzat a Sztv. 37. /H. § (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás megszervezésére
vonatkozó kötelezettségének a Polgármesteri Hivatal, valamint a Napközi Otthonos Óvoda útján
tesz eleget.
(6) A rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:
(3) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás legalább 30 munkanap, legfeljebb
egybefüggően 12 hónap.
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4.§
(1) A rendelet 18. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi (1)-(2) bekezdés lép:
(1) A Sztv. 41. § (1) bekezdés és 43./A. § (1) bekezdés szerinti ápolási díjat a Szociális és
Egészségügyi Bizottság állapítja meg.
(2) A Sztv. 43./B. (1) bekezdésére figyelemmel ápolási díjra jogosult az –az önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező- hozzátartozó is (Ptk. 685. § B. ), aki a 18.
életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi, feltéve, hogy
a) a gondozás más módon nem oldható meg, és
b) a gondozott állapota miatt a gondozó keresőtevékenységet nem folytathat, feltéve, ha az
ápolást végző személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át.
5.§
(1) A rendelet az alábbi 23./A. §-szal egészül ki:
23./A. § (1) A Sztv. 61. §-a szerinti szociális információs szolgáltatást a képviselő-testület a
Polgármesteri Hivatal útján biztosítja.
(4) A szociális információs szolgáltatásról a képviselő-testület a helyben szokásos módon nyújt
tájékoztatást.
6.§
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Az „ alapellátások” szövegrész helyébe az „alapszolgáltatások” szövegrész lép.
Vámosszabadi, 2005. október 27.
Takács Ferenc
Polgármester
ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetésének napja:

Burányi Bernadett
Jegyző

2005. 10. 28.

Burányi Bernadett
Jegyző
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