Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (VII.4.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem
helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 19. § (2) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2015.
(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § (1) A pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek a (2)
bekezdés kivételével saját és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól – az erre a célra
rendszeresített nyomtatványban meghatározott tartalom szerint – nyilatkoznia kell, és a
kérelem benyújtásával egyidejűleg a saját, illetve a családtagjaira vonatkozó
jövedelemigazolásokat csatolnia szükséges. Amennyiben a kérelmező, a nagykorú közeli
hozzátartozója, vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy
rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy – az Ör. 5. §-ában meghatározott támogatás
esetén az ápolást végző és az ápolt személy kivételével - az erről szóló nyilatkozattal együtt a
kérelemhez csatolni kell a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolását arról, hogy
nevezett személyek regisztrált álláskeresők és ellátásban nem részesülnek.”

2. §

A rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat rendszeres települési támogatásként lakásfenntartási támogatást nyújt a
szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez (villanyáram, vízfogyasztás, távhő-szolgáltatás,
csatornahasználat, bérleti díj).
(2) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
Amennyiben a kérelmező az általa lakott lakás bérleti díjának csökkentéséhez kér támogatást,
úgy a kérelemhez csatolni kell a bérleti szerződést is.”

3. §

A rendelet 4. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan udvarát, kertet, valamint az ingatlan előtti járdát, a
járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét, de legfeljebb az ingatlan 5 méteres
körzetén belüli területet, (járda hiányában legfeljebb az ingatlannal határos 5 méteres körzeten
belüli területet) tisztán, gyommentesen, rendezetten, higiénikus állapotban tartja - különös
tekintettel az esetlegesen ott található szemét, és lom eltávolítására -, amely alapján
fertőzésveszély nem áll fenn;”

4. §

A rendelet 4. § (8) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:
az általa életvitelszerűen lakott ingatlan területén a kérelmező biztosítja a fertőző betegségek
és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998.
(VI.3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakat.”

„d)

5. §

A rendelet 4. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
„(11) A rendszeres települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatást egy évre, a kérelem
benyújtásának napjától kell megállapítani.
(12) A rendszeres települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak
megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi
jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.”

6. §

A rendelet 5. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d)

az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, vagy kereső tevékenységet folytat, és
munkaideje a napi 4 órát meghaladja;”

7. §

A rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő, vagy egyedül álló esetén annak 300%-át, továbbá „

8. §

A rendelet 7. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
„(10) A Polgármester az Egészségügyi és Szociális Bizottság szakmai véleményét figyelembe véve,
a jövedelemhatárra tekintet nélkül rendkívüli települési támogatásként gyógyszertámogatást
állapíthat meg annak a személynek, akinek betegsége miatt előre nem tervezhető, indokolt
többletkiadásai merültek fel.
(11) A gyógyszertámogatás évente legfeljebb 4 alkalommal adható, a támogatás eseti összege
maximum 20.000,- Ft lehet.”

9. §

A rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ellátás biztosítására irányuló kérelmet az Önkormányzati Szociális Szolgálat
intézményvezetőjénél kell előterjeszteni, aki saját hatáskörében dönt az ellátás biztosításáról.”

10. §

A rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét a rendelet 5.
melléklete tartalmazza, amelyet a házi segítségnyújtás óradíjának, valamint az idősek nappali
ellátásának kivételével az ellátás igénybevételét követően egy havi időtartamra előre, a
tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni.”

11. §

A rendelet 6. melléklete helyébe az alábbi 6. melléklet lép:
„6. melléklet a 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjai az oktatási intézményekben
Ellátási forma

Megállapított térítési díj

Óvodai ellátás
Általános iskolai ebéd
Általános iskolai napközi
Általános iskolai kollégium
Középiskolai reggeli
Középiskolai ebéd
Középiskolai vacsora
Középiskolai kollégium

279.-Ft/nap
243.- Ft/nap
359.- Ft/nap
581.- Ft/nap
170.- Ft/nap
265.- Ft/nap
222.- Ft/nap
657.- Ft/nap

A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.”
12. §

E rendelet 2015. július 5. napján lép hatályba, és 2015. július 6. napján hatályát veszti.

Dr. File Beáta
jegyző

Lazók Zoltán
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. július 4.

Dr. File Beáta
jegyző
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