Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
19/2010. (XII.16.) rendelete
Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról
6/1997. (IV. 28.) rendelet módosításáról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az önkormányzat által nyújtható szociális
ellátásokról szóló 6/1997. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak
szerint módosítja.

1. § A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
„3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások:
1. pénzbeli szociális támogatások,
2. természetbeni szociális ellátások,
3. szociális szolgáltatások.
(2) A pénzbeli szociális támogatások formái:
a) rendszeres szociális segély
b) rendelkezésre állási támogatást,
c) lakásfenntartási támogatás,
d) átmeneti segély
da) rendkívüli segély,
a) temetési segély,
(3) A természetben nyújtott szociális ellátások formái
a) köztemetés,
b) közgyógyellátás.
(4) Szociális szolgáltatások:
a) szociális információs szolgáltatás,
b) étkeztetés,
c) házi segítségnyújtás,
d) családsegítés.

2. § A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
Hatáskör
4. § (1) A képviselı-testület az alábbi szociális ellátások iránti kérelem elbírálását a
Szociális bizottságra ruházza át:
a) Pénzbeli szociális támogatások közül a
- lakásfenntartási támogatást,
(2) A képviselı-testület az alábbi szociális ellátások iránti kérelem elbírálását a
polgármesterre ruházza át:
a) Pénzbeli szociális támogatások közül
a rendszeres szociális segélyt,
rendelkezésre állási támogatást, aktív korúak ellátása,
temetési segélyt,
átmeneti segélyt
- a rendkívüli segélyt,
- kamatmentes kölcsön.

b) Természetben nyújtott szociális ellátások közül a
köztemetést,
közgyógyellátás.
c) Szociális szolgáltatások közül a
étkeztetést,
házi segítségnyújtást.
(3) A Szociális bizottság hatáskörébe tartozó segélyek megszüntetésérıl a
polgármester határoz, ha a megszüntetést a segélyezett kéri.
(4) A Szociális bizottság, valamint a polgármester az átruházott hatáskörben
végzett tevékenységrıl évente - költségvetési évet követıen - beszámol a
képviselı-testületnek.
(5) E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használatos fogalmak
meghatározása a Szt. 4. §-a alapján történik.

3. § A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
I. Fejezet
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
5. § (1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásra irányuló eljárás a
kérelmezı, vagy a törvényes képviselı, illetve meghatalmazottja (a továbbiakban:
kérelmezı) kérelmére indul. A kérelmeket a pilisszentkereszti Polgármesteri
Hivatalnál kell benyújtani az önkormányzat által biztosított kérelem nyomtatványon.
(2) A szociális ellátások elbírálásához a Hivatal köteles bekérni az Szt-ben, a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm.
rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet), valamint az e rendeletben
meghatározott iratokat.
(3) E rendelet által szabályozott rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátásokra
való jogosultság elbírálásához a kérelmezı köteles nyilatkozni saját és családja
vagyoni, jövedelmi viszonyairól, valamint köteles ezeket igazolni. A vagyoni
helyzetet a Korm. rendelet 1. sz. melléklete, jövedelmet jelen rendelet …. Sz.
melléklete szerint megfelelıen kell igazolni.
(4) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal ellenırizheti
a) megkeresi az illetékes adó- és pénzügyi ellenırzési hivatalt,
b) megkeresi a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
c) megkeresi a gépjármő nyilvántartót,
d) megkeresi az igazolást kiállító szervet, munkáltatót,
e) elrendeli a környezettanulmány készítését.
(5) A házasság felbontását, illetve a gyermektartásdíjat megállapító bírói
határozattal vagy a tartásdíj megállapítása (végrehajtása) iránti eljárás
megindításáról kiállított igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a tartásdíj
összegérıl a szülık egyezséget kötöttek, úgy a tartásdíjra vonatkozó összegrıl a
kérelmezı nyilatkozata is elfogadható.
(6) A rendszeres támogatások esetében a felülvizsgálathoz szükséges okiratokat,
iratokat, igazolásokat a jogosult és családtagjai az ellátást megállapító
határozatban meghatározott idıpontig és módon, külön felszólítás nélkül kötelesek
benyújtani.

(7) Az okiratok, iratok, igazolások benyújtására vonatkozó határidı elmulasztása
a folyósítás megszüntetését, illetve szüneteltetését vonja maga után. Az ismételt
folyósításra csak újabb kérelem benyújtása alapján kerülhet sor.
(8) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott
ellátási formák részletezik.
(9) A jövedelemszámításnál irányadó idıszak a szociális ellátások esetében az Szt.
10. § (2)-(5) bekezdése.

4. § A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
6.§ A jövedelmet
a) munkabérrıl a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
b) vállalkozó vagy ıstermelı esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelızı tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemrıl Adó-és Pénzügyi Ellenırzési
Hivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemrıl nyilatkozat,
c) munkanélküli ellátás esetén a Munkaügyi Központ megállapító határozata, és az
utolsó havi ellátás összegét igazoló dokumentum,
d) gyermekgondozási támogatások (GYES, GYED, GYET) esetében a megállapító
határozat, és az utolsó havi szelvény,
e) nyugdíj, nyugdíjrendszerő rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a havi
igazolószelvény, a kérelmezı és a jövedelemszámítás szempontjából
figyelembeveendı személyek nyugdíjtörzsszámot és a nyugdíjas nevét tartalmazó
nyugdíjösszesítı,
f) a családi pótlék és gyermektartásdíj esetén a megállapító határozat, vagy
bírósági határozat,
g) állam által megelılegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata,
h) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított
igazolás,
i) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának
hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról
szóló nyilatkozat,
j) amennyiben a kérelmezı, közeli hozzátartozója illetve a háztartásban
életvitelszerően vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik, úgy az errıl szóló nyilatkozatot és a Munkaügyi Központ igazolását
arról, hogy regisztrált álláskeresı és ellátásban nem részesül,
k) az egyéb jövedelmek esetén a kérelmezı büntetıjogi felelıssége mellett tett
nyilatkozat,
(továbbiakban együttesen: jövedelemigazolás) igazolja.

5. § A R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
7. § (1) Az ellátások megállapítására irányuló eljárás során, ha a jogosultságot
alátámasztó tényállás nem tisztázható környezettanulmányt kell készíteni.

6. § (1) E rendelet kihirdetése napján/2011. január 1-jén lép hatályba.
Rendelkezéseit a hatályba lépését követıen indult ügyekben kell
alkalmazni.
(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti az
önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló 6/1997. (IV.28.)
rendelet 8. §, 32-49. §, 65/A-65/B. §-ai.

Pilisszentkereszt, 2010. december 10.

Baranyák Szilvia
jegyzı

Lendvai József
polgármester

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2010. december 16.

Baranyák Szilvia
jegyzı

