Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének
5/2009. (IV.03.)rendelet

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2006. (VII.26.) számú rendelet
módosításáról

1. §.
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2006. (VII.26.) számú rendelet (a
továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
4. § (1) Az eljárás megindítása történhet:
- kérelemre, illetve
- hivatalból.
A kérelmet az Önkormányzat Hivatalában kell elıterjeszteni. A kérelmet az e rendeletben
meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt kell benyújtani.
(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza
a) az ellátást igénylı személynek az Szt. 18. §-ának a), c) és h) pontjában szereplı
adatait,
b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat,
nyilatkozatokat.
(3) A jogosultság megállapításához szükséges, a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatok
igazolására az ellátást igénylı személy csak akkor köteles, ha a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36.
§-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás nem szerezhetı be.
(4) A jövedelemtıl függı szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelı
igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemrıl tett nyilatkozat melléklete.
(5) Ha az önkormányzat vagy annak jegyzıje hivatalos tudomása vagy környezettanulmány
lefolytatása alapján a kérelmezı életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezıt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban
az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplı
jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhetı.
(6) Ha az ellátást megállapító szerv az Szt. 10. §-ának (6) bekezdésében foglalt jogkörében a
jövedelmet vélelmezi, akkor az egy fıre jutó együttes havi fenntartási költség számításánál
csak a saját jövedelemmel rendelkezı személyeket - ide nem értve az Szt. 4. § (1) bekezdése
d) pontjának db)-dc) alpontjában meghatározott, vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt
gyermeket, továbbá fogyatékos gyermeket - lehet figyelembe venni azzal, hogy a családi
pótlékot, árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget jövedelemként figyelembe kell
venni.
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(7) A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család (háztartás) által lakott lakás és
a tulajdonában álló vagyontárgyak egy fıre jutó együttes havi fenntartási költségének
háromszorosát.
(8) A (6) bekezdés szerinti fenntartási költségnek minısülnek a közüzemi díjak, a lakbér, a
közös költség, a telefondíj, a kötelezı és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és adójellegő
befizetések, valamint a hiteltörlesztés.
(9) Ha az ellátást megállapító szerv a 63/2006 (III. 27.) Korm. rendelet I. számú melléklet
szerinti vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
a) ingatlan esetén az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal ingatlan fekvése szerint
illetékes Regionális Igazgatósága vagy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati
adóhatóság megkeresésével,
b) vagyoni értékő jog esetén az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal illetékes
Regionális Igazgatósága megkeresésével,
c) egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a vám- és pénzügyırség vagy független
szakértı bevonásával állapítja meg a forgalmi értéket.
(10) A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve ıstermelıi tevékenységbıl
(a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelızı hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt idıszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
(11) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétıl eltelt idıtartam nem éri el a 12 hónapot,
akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység idıtartama alapján kell
kiszámítani.
(12) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
a) a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység
megszőnt.
2. §.
Az R. 5. §. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
5. §. (2) A képviselıtestület a lakásfenntartási támogatással és a temetési segéllyel
kapcsolatos hatásköreit a Polgármesterre ruházza át.
3. §.
Az R. 7. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
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7. §. A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet elıírásai
szerint történik.
4. §.
Az R. 9. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
9. §. A képviselıtestület a Szoctv. alapján a következı pénzbeli ellátásokat állapítja meg:
- lakásfenntartási támogatás
- átmeneti segély
- temetési segély.
5. §.
Az R. 10. §-a és 11. §-a hatályát veszti.
6. §.
Az R. 12. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
12. §. (1) Az önkormányzat jegyzıje a rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos hatásköreit
az e címszó alatti feltételek figyelembevételével gyakorolja.
(2) Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatban az együttmőködés
intézményi feltételeirıl a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott
Szociális Szolgáltató Központ (4502. Vasmegyer, Kossuth út 104.) útján gondoskodik.
7. §.
Az R. 12. §. (3) és (4) bekezdése hatályát veszti.
8. §.
Az R. 14. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
14. §. A beilleszkedést segítı programok típusai
a) kapcsolattartás az együttmőködésre kijelölt szervvel és munkába állást segítı
szervezetekkel (álláskeresık klubja),
b) egyéni képességeket fejlesztı foglalkozásokon való részvétel,
c) életmód formáló foglalkozásokon való részvétel,
- az életvezetési képesség megırzését és javítását célzó:
- egyént (és családját) érintı személyes megbeszélések, és
- csoportos foglalkozások,
- a különbözı problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató
elıadásokon (pl.: alkoholizmus, drog, játékszenvedély stb.),
- alapvetı személyi higiénia kialakítása,
- segélyben részesülı lakókörnyezetének rendben tartása,
d) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben történı
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés
megszerzésére,
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e) munkavégzésre történı felkészülési programban való részvétel,
f) munkalehetıség felajánlása,
g) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresıként történı nyilvántartásba vétel és az
elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttmőködés,
e) munkavállalási esélyek növelése érdekében a munkaadónál történı rendszeres
érdeklıdés, jelentkezés.
9. §.
Az R. 16. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
16. §. A segélyezett megszegi az együttmőködési kötelezettségét, ha :
- a 13. §. (2) bekezdésében elıírt kötelezettségét nem teljesíti.
- a 13. §. (6) bekezdésben elıírt kötelezettségét nem teljesíti
- nem mőködik közre a 13. §. (7) bekezdésében meghatározott, a közremőködését igénylı
feladatok végrehajtásában
- a felajánlott és megfelelı munkalehetıséget nem fogadja el
- a közfoglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg
10. §.
Az R. 17. §-a, 18. §-a és 19. §-a hatályát veszti.
11. §.
Ez a rendelet 2009. április 3. napján lép hatályba.

Vass Imre
polgármester

Dr. Hostyisovszki István
jegyzı
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