Vasmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2013.(XII.17.) rendelete
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2006. (VII.26.) számú
rendelet módosításáról
Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §. (1)
bekezdésében, 50. §. (3) bekezdésében, 132. §. (4) bekezdésének g., pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §. (5) bekezdésének 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2006. (VII.26.) számú
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés d., pontjában „a magyar hatóság
által menekültként elismert” szövegrész helyébe „a magyar hatóság által
menekültként vagy oltalmazottként elismert” szöveg lép.
2. §.
(1) Az R.5.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
5.§. (2) A képviselőtestület a temetési segéllyel kapcsolatos hatáskörét a
Polgármesterre ruházza át.
(2) Az 9.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
9.§.Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő
személyek és családok részére önkormányzati segélyt nyújt,
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(3) Az R. 12. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
12.§. (2) Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatban az
együttműködés intézményi feltételeiről a Beszterec-Kemecse-NyírbogdányTiszarád-Vasmegyer települések Szociális Társulása által fenntartott Szociális
Szolgáltató Központ (4502. Vasmegyer, Kossuth út 104.) útján gondoskodik.
(4) Az R. 19/A.§. (3) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész
helyébe a Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal szöveg lép.
3. §.
Az R. a következő 38/A. §-al egészül ki:
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
38/A. §.
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg, ha a gyermeket
gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át nem haladja meg és a család
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, különösen:
a.) ha a gyermek beteg és a szülő ezen okból, egy hónapot meghaladó
időtartamú, táppénzes állományba kerül;
b.) ha a gyermek átmeneti gondozását helyettes szülő látja el a gyermek
családban történő visszakerülésének elősegítése érdekében;
c) egyik vagy mindkét szülő elvesztése, vagy munkanélkülivé válása esetén az
árvaellátás vagy munkanélküli ellátás folyósításának kezdetéig;
d.) alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális
válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek
fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, az átmeneti és tartós
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése, a
gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés,
betegség vagy iskoláztatás miatt.
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(2) A rendkívüli támogatás iránti kérelmek elbírálása során elsősorban az a.) és
d.) pontokban meghatározott életkörülményeket kell figyelembe venni.
(3) A rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (a családban bekövetkezett
haláleset, baleset, a család lakásában bekövetkezett elemi kár, a gyermek súlyos
betegsége) a képviselő-testület a jövedelem vizsgálatától eltekinthet.
(4) Az egy naptári évben igénybe vehető rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
összege nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresénél. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alkalmanként adható
összege nem lehet kevesebb a rendszeres gyermekvédelmi támogatás
összegénél, de nem lehet több alkalmanként 10.000.- Ft-nál.
(5) A tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermek után a tárgyév
júniusában járó egyszeri támogatás a (3) bekezdés alkalmazása során nem
vehető figyelembe.
4. §.
(1) Az R. 41. §.-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
41. §. (3) A közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból történő
megállapításról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt.
5. §.
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után induló ügyekben kell
alkalmazni.

Vass Imre
Polgármester

Dr. Hostyisószky István
jegyző
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